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1. Aanleiding 

Er gebeurt veel op de Westelijke IJsseloever Deventer en dat gebeurt kwalitatief 

niet altijd goed. De gemeente Deventer is eigenaar en beheerder van de openbare 

ruimte en het ontbreekt aan een heldere visie en uitvoeringsfilosofie. Er lijkt weinig 

sturing en de inbreng van onderaf (bewoners en andere belanghebbenden) lijkt niet 

georganiseerd. Ook zijn er geen gedeelde criteria om visie aan de realiteit te 

toetsen. Zo is niet duidelijk wat goed is en wat slecht.  

Het bestuur van de stichting “Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen” (st. 

Muziekkoepel) heeft een idee om het beheer van Worpplantsoen en IJsselstrandjes 

onder eigen regie op te pakken. 

 

2. Waar staan we nu? 

De stappen die we hebben gezet zijn: 

 Het idee van de st. Muziekkoepel is in overleg met de gemeente 

Deventer breder getrokken en behelst het beheer van de openbare 

ruimte van de Westelijke IJsseloever Deventer, kortweg WIJD; 

 De westelijke IJsseloever omvat globaal “het Stadsland, de Ossenwaard, 

woonwijk De Hoven, het Worpplantsoen, de uiterwaarden tussen de 

bruggen en de Bolwerksweiden (met Bolwerksmolen)”. In onze 

planvorming laten we de woonwijk vooralsnog buiten beschouwing;  

 De gemeente heeft zijn steun betuigd en € 2500 beschikbaar gesteld 

om te komen tot een Plan van Aanpak en daarbij het advies gegeven 

om vanuit een bewonersinitiatief het idee verder gestalte te geven; 

 De gemeente heeft zich ook uitgesproken over de steun voor de 

ontwikkelings- en exploitatiefase van WIJD. Het Innovatiefonds Cambio 

ondersteunt de initiatieffase om tot een goed plan te komen. 

Bovendien biedt de gemeente een accountmanager aan als actieve 

steun vanuit de gemeente;  

 Er is een initiatiefgroep gevormd en er is een uitvoerige inventarisatie 

gemaakt van het areaal WIJD. Het omvat alles wat ons bezighoudt 

binnen WIJD en welke rol we willen invullen; 
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 Via website, pers, uitnodigingen, presentatie, festivalstand e.d. is 

beperkte externe communicatie opgestart. Naar direct betrokkenen 

wordt geregeld een voortgangsbericht gestuurd. 

 30 augustus 2019 is de Stichting WIJD opgericht met het doel:  

het bevorderen, ontwikkelen en handhaven van de kwaliteit van 

inrichting, gebruik en beheer/onderhoud van de openbare ruimte in 

het areaal Westelijke IJssel-oever te Deventer (WIJD). Hierbij gaat het in 

het bijzonder om het behartigen en bevorderen van het leefklimaat, 

waaronder begrepen maar niet beperkt tot de volgende oogmerken: 

a) het behoud en ontwikkelen van het leefmilieu, gericht op de 

versterking van de belevingswaarden, gebruikswaarden en 

toekomstwaarden van het gebied; 

b) het behouden en ontwikkelen van natuur- en stadsschoon en de 

cultuurhistorische waarden; 

c) het behouden en ontwikkelen van voorzieningen van algemeen 

nut; 

d) het bevorderen van sociaal culturele activiteiten en voorzieningen; 

e) het stimuleren en ontwikkelen van betrokkenheid, inspraak in en 

zeggenschap over veranderingen in het leefmilieu; 

f) het beïnvloeden van keuzes van derden die leiden tot aantasting 

van het leefmilieu. 

g) alsmede al hetgeen met het vorenstaande sub a tot en met sub f in 

de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WIJD tijdens een festival in het worpplantsoen 
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3. Invloeden en trends 

De verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving veranderen. 

Enerzijds wil de overheid dat er meer vanuit de samenleving gebeurt.  

Anderzijds is de burger mondiger en verwacht die burger meer een faciliterende en 

minder een regulerende overheid. 

 

We verschuiven van klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en 

verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Tegelijkertijd 

zoekt de samenleving ook meer ruimte, op allerlei terreinen. Dat vraagt om een 

andere rol van de lokale overheid en nieuwe vormen van samenwerking tussen 

gemeenten en bewoners. 

 

In toenemende mate werkt de overheid samen met partijen uit de samenleving.  

De overheid treedt daarbij steeds meer terug en verwacht dat de burgers meer zelf 

invulling geven aan de samenleving – de participatiesamenleving. 

Zie ook het rapport van de Nationale Ombudsman: Rapport Burgerinitiatieven (april 

2018); 

De Omgevingswet (invoering 2021) stelt participatie verplicht bij de voorbereiding 

van besluiten. Dit biedt kansen om burgers, bedrijven en andere belanghebbenden 

proactief te laten participeren in de besluitvorming over de leefomgeving.  

De gemeente Deventer is bezig met een beheerplan IJsseloevers. Dit plan gaat over 

alle IJsseloevers van Deventer en beperkt zich tot het dagelijks verwijderen van 

zwerfafval en schoonhouden van het gebied. Ook worden preventieve maatregelen 

bedacht en uitgevoerd; 

Evenementenbeleid 

De Westelijke IJsseloever Deventer is behoorlijk aan het veranderen. Er is een 

intensiever gebruik van de recreatie; er zijn/komen nieuwe recreatiemogelijkheden 

(Stadsstrand, Woeste Willem, Bolwerksmolen, …). Er komt een P-plaats in de 

Melksterweide met de nodige verkeersmaatregelen. Uiteraard met de nodige 

gevolgen voor de leefomgeving. 
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4. Gedroomde toekomst 

 

De gedroomde toekomst is voor iedereen anders en moet samengesteld worden 

door 'Betrokkenen en Belanghebbenden'. Er is al een lijst gemaakt van instanties 

(bedrijven, instellingen, organisaties, bewonersgroepen, …) die hiervoor benaderd 

moeten worden. Vanuit de gezamenlijke droom kan de realistische visie ontstaan 

wat de optimale leefomgeving binnen WIJD is en hoe we die kunnen 

bewerkstelligen, handhaven en aanpassen; 

In het ‘vertrouwelijke’ document “Positionering Werkgroep WIJD 11-06-2018” is 

een grote opsomming gemaakt van datgene wat we willen behouden en eventueel 

willen toevoegen.  

5. Cultuurkenmerken droom 

De essentie van de nieuwe organisatie kan als volgt omschreven worden:  

De plek buiten staat centraal, waar iedereen (inwoner, bedrijf of overheid) trots op 

is. Zowel na voltooiing van een project als een klein bezoek: We hebben met 

betrokkenen en andere belanghebbenden hier een fantastisch mooi plekje in 

Deventer gecreëerd. Een plek waar gebruikers zich verantwoordelijk voor voelen en 

onderdeel van zijn. Een plek die in lengte van jaren van grote betekenis is voor de 

mensen die hier wonen, werken, leven en recreëren. 

De implementatie van WIJD vraagt een andere manier van werken. Het vraagt om 

meer samenwerking en dialoog binnen en tussen overheden, en vooral een open 

WIJD is een regiegroep van betrokken en actieve gebruikers van de Westelijke 

IJsseloever Deventer die balans en verbinding wil brengen tussen alle belangen 

en initiatieven die spelen in dit gebied. Ze zal daartoe een visie ontwikkelen, een 

plan van aanpak maken en zorgen dat dit plan uitgevoerd wordt; 

BALANS en VERBINDING vormen de cruciale begrippen voor de gedroomde 

toekomst! 
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en actieve relatie tussen de verantwoordelijk beheerder en de belanghebbenden en 

gebruikers van het gebied; 

Die cultuur wordt gekenmerkt wordt door transparantie, heldere en kenbare 

keuzes, open dialoog met belanghebbenden en gebruikers, betrokkenheid (waar 

een wil is …), ambitieus, constructief, duurzaam en ‘afspraak is afspraak’; 

De cultuurkenmerken brengen we tot uiting in het dagelijks gedrag en zal veelal ter 

plekke en op het internet (social media) worden getoond. 

6. Organisatieprincipes 

Ondergebracht in een <organisatievorm> met een grote en actieve 

vrijwilligersorganisatie 

De <organisatievorm> heeft een Onbezoldigd Bestuur, maar uitvoering van 

werkzaamheden vindt altijd plaats met behulp van professionals en bedrijven. De 

<organisatievorm> zorgt voor organisatie van Uitvoering, Sturing en Monitoring. 

Bij een significant aandeel van de werkzaamheden ligt de focus op organisaties die 

zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

 

 

Organisatievorm 
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WIJD geeft uitvoering aan het beheer en onderhoud van het gebied. Tussen de 

gemeente Deventer en nog te benoemen partners wordt een 

samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst zijn de principes en 

uitgangspunten vastgelegd; wat is het bereik van de overeenkomst, de status en 

verantwoordelijkheden. Kortom waar kunnen we elkaar op aanspreken! 

Uitvoering van plannen en de wijze waarop is gebaseerd op uitvoeringsplannen en 

onderliggende contracten met professionele partijen. De uitvoering is gebaseerd op 

een integrale visie op de openbare ruimte die onderdeel is van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn vrijwilligers betrokken. Alle 

initiatieven in het gebied door stakeholders passen binnen de integrale visie en zijn 

door WIJD beoordeeld en goedgekeurd.  

Beheer WIJD

De Worp met de Bolwerksweiden, 
het Stadsland en de Ossenwaard.

Beheersgebied WIJD 


