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Kolonisten van de wijk
De Deventer Rivierenwijk is een typisch naoorlogse buurt, en onderdeel van de veertig aandachtswijken van het ministerie van VROM. De
wijk kent vooral rijtjeswoningen, afgewisseld
met flats van maximaal vijf etages. De wijk staat
niet goed bekend, daarom was zij toe aan een
tweede jeugd. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen, maar de plannen voor de
herstructurering dateren al uit 2004/2005. De
vorm van beginspraak was eigentijds: als hoofdpersonen in het bordspel ‘Kolonisten van de
wijk’ dachten bewoners na over hun ideale wijk.
Zo beslisten zij op een unieke manier mee over
de toekomstige inrichting.
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terug in de nieuwe wijk”.

“Spannende participatie”
Ina Adema, wethouder gemeente Deventer
“In eerste instantie vond ik het heel
spannend. ‘Kolonisten van de wijk’
bracht wel érg veel bewonersparticipatie
met zich mee. Ik vroeg me af hoe dat zou
matchen met onze ideeën. Maar het is
een heel mooie methode gebleken om
veel meer mensen dan normaal te
betrekken bij herstructureringsprojecten. De gemeente, de corporatie
en de bewoners zijn dichter bij elkaar
gekomen. Daardoor vinden wij later in
het proces veel minder obstakels.
Persoonlijk ben ik veel dichter bij de
bewoners komen te staan. Dat heeft mij
energie gegeven om het voor díe
mensen te doen. Ik heb er echt een persoonlijke drive aan overgehouden”.

