
Wat wonen we hier 
mooi op de Worp 

Maar misschien kan dat nog mooier? 
Of moeten we alleen beschermen wat we hier hebben?

Is alles van waarde weerloos?
Stichting WIJD wil invloed uitoefenen op de plannen voor 

onze kant van de IJssel en daarbij samenwerken met 
gemeente, waterschap en andere beslissers.  We willen 

samen onze leefomgeving vorm geven.

Heb jij een mening hoe dat kan? 
Wil jij ook je invloed laten gelden?

Wij bieden die mogelijkheid.
Dus sla deze kans niet over.

Kom daarom op 13 november 
om 14.00 uur 

naar de Deventer Buitensociëteit
en geef je samen met Stichting WIJD over aan een middag 

van meningen geven, inzichten opdoen, meningen bijstellen en 
verdergaan.

Want hoe doe je dat: samen je leefomgeving vormgeven? 

We zoeken antwoorden op deze vraag en dat gaan we doen 
aan de hand van “In Search of Democracy”, een werkvorm 

uitgevoerd door theatergezelschap “New Heroes”. 

ZATERDAG -13 NOVEMBER - 14.00 UUR -  BUITENSOOS



WIJD is blij met de overeenkomst met de 
gemeente en wil dat vieren met deze middag 
waarin iedereen die dat wil, zijn mening kan 
geven over onze prachtige IJsseloever. 

Op 1 september tekenden wethouder Thomas Walder en 
Stichting WIJD de overeenkomst die het mogelijk maakt 
samen verder te werken aan die ideeën.
Gekozen is om te beginnen met ideeën over groen-
onderhoud,  verkeer en parkeren, huisregels en eve-
nementen.

Maar de leden van WIJD zijn niet de enigen die op de 
Worp wonen, werken of recreëren.
WIJD kan en wil dit niet alleen doen, maar juist sa-
men met bewoners, belanghebbenden en gebruikers.

Hoe groot is het draagvlak voor onze ideeën? Hoe 
denken de andere bewoners over deze onderwerpen? 
Zijn er meer bewoners die dit belangrijk vinden en 
actief mee willen doen?
En hoe vraag je dat je medebewoners? Hoe 
organiseer je dat? 

Wat voorafging
Een aantal bewoners van de Worp wilde graag meer invloed op wat er gebeurt 
aan onze kant van de IJssel. Zij hebben de stichting WIJD opgericht (Stichting 
Westelijke IJsseloever Deventer) en hun ideeën voorgelegd aan de gemeente. 
De gemeente reageerde positief en stelde geld en mensen ter beschikking. 

En dan zijn er ook nog andere belanghebbenden in het gebied, zoals bijvoorbeeld 
Stichting IJssellandschap (grondeigenaar), Rijkswaterstaat (de rivier), het Water-
schap (de dijk) en bedrijven als het hotel, de camping, stadsstrand Meadow en nog 
anderen.  Wat vinden zij en willen zij ook een bijdrage leveren?

Wat wil Stichting WIJD?
Stichting WIJD wil invloed hebben op wat er gebeurt aan onze kant van de IJssel. 
Dat gaat om gebruik, onderhoud en inrichting van het gebied. En dat kan op allerlei 
manieren, van meepraten tot actief werkzaamheden uitvoeren. Nieuwe ideeën 
willen we voorleggen aan de buurt en belanghebbenden. 

We hebben vijf werkgroepen ingericht: Groenonderhoud, 
Verkeer en Parkeren, Evenementen, Huisregels en Partici-
patie. We zijn al een poos bezig om de (on)mogelijkheden 
te verkennen. En ook bemoeien we ons af en toe al met 
wat er gebeurt in het gebied.  We zoeken daarbij naar
balans (rust en reuring) en verbinding (samen aan de slag).



Het programma
Wat vindt de Worp? 
14.00  Binnenlopen 
14.15  Welkom 
- Filmpje WIJD 
- Filmpje Thomas Walder (wethouder gemeente Deventer) 
- Korte kennismaking met enkele vrijwilligers Stichting WIJD 

14.30 Theatergezelschap New Heroes “In Search of Democracy” gaat 
ons bevragen over onze standpunten over de Westelijke IJsseloever 
15.30  Napraten met het Theatergezelschap
16.00  Borrel  
17.00  Afsluiting
 

WIJD nodigt iedereen van harte uit om te 
komen. Er is plaats voor wel 250 mensen.
Covidregels:  Alleen toegang met coronatoegangsbewijs (QR-code en identificatie-
bewijs). Dus niet vergeten!
Ben je verhinderd, maar wil je wel meedoen met WIJD, meld je dan aan via onze 
website www.stichtingwijd.nl 

De theatergroep is gespecialiseerd in nieuwe vormen van democratie, waaronder 
die op wijkniveau. Ze hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan en al ver-
schillende voorstellingen rond dit thema gemaakt. Dat gebeurt interactief. Het pu-
bliek dat mee wil doen kan zeggen wat het vindt van de onderwerpen die spelen 
in de buurt en wordt geïnspireerd om ook mee te doen.
  
Voor voorbeelden: https://insearchofdemocracy.com/maatwerk/



Samenwerken wijkinitiatieven
Stichting WIJD wil graag samenwerken met ande-
re initiatieven in de wijk De Hoven. WIJD is vooral 
gericht op het gebied naast de wijk; door samen-
werking kunnen we elkaar versterken en steunen. 

 

Meer informatie of contact
Wil je meer weten over Stichting WIJD of wil je 
ook een stem op de Westelijke IJsseloever, mee-
praten en/of een bijdrage leveren? Of heb je an-

dere vragen? Meld je aan via www. stichtingwijd.nl

De intentieovereenkomst die de gemeen-
te Deventer en WIJD hebben getekend 

past in de nieuwe Omgevingswet die, naar 
verwachting, in 2022 ingevoerd wordt. In 

de komende twee jaar wil WIJD laten zien 
dat het helpt als burgers zelf gaan passen 

op hun eigen leefgebied. En zal WIJD, als het 
goed is, uitgroeien tot een stevige organi-

satie, die meet wat betrokken bewoners en 
belanghebbenden vinden van wat er speelt 

op de Westelijke IJsseloever.  

Missie WIJD
Zorgen voor behoud en/of verbetering 
van onze kant van de IJssel. Zorgen voor 
verbinding en afstemming van de ver-
schillende belangen en initiatieven die 
er zijn. Het gaat dan om inrichting, maar 
ook om het gebruik en het beheer van 
het gebied. 
WIJD kijkt kritisch naar plannen en acti-
viteiten waardoor het gebied zijn huidige 
charme zou kunnen verliezen. Een char-
me die mede bepaald wordt door rust 
en natuur.  WIJD wil een goede balans 
tussen rust en reuring.

Gebied Westelijke IJsseloever 
Deventer (WIJD)
Onder de Westelijke IJsseloever valt: het 
Worpplantsoen, de strandjes langs de 
IJssel, het Stadsland, de Bolwerksplas en 
natuurgebied De Ossenwaard.

Onderwerpen
WIJD heeft vier onderwerpen gekozen 
om mee te beginnen. Voor deze onder-
werpen zijn  werkgroepen ingericht 
waarin al verschillende ideeën ontwik-
keld zijn en activiteiten plaatsvinden. 
Zo loopt de werkgroep Groenbeheer 
regelmatig rondes door het park met 
gemeente en waterschap. De werkgroep  
streeft naar meer biodiversiteit in het 
park, heeft een mening over het dagelijks 
beheer en houdt het kappen van bomen 
in de gaten. 

De werkgroep Huisregels heeft al gesprekken 
gevoerd met Stichting IJssellandschap, Circu-
lus-Berkel, Toezicht en de gemeente over het 
tegengaan van zwerfafval en het opstellen van 
heldere huisregels in het gebied. Dit vanuit het 
idee ‘leven en laten leven’. 
De werkgroep evenementen heeft een aantal 
gesprekken gehad met de gemeente en wil 
daadwerkelijk invloed van de buurt op de plan-
ning van evenementen in onder meer het park 
realiseren.
En de  werkgroep Parkeren en Verkeer heeft in 
oktober met de gemeente een eerste gesprek 
gevoerd over haar ideeën en over de Integrale 
analyse parkeerruimte De Worp/Melksterweide.

Op dit moment beperken we ons om prakti-
sche redenen tot deze vier onderwerpen, maar 
als we deze in de komende twee jaar tot een 
succes kunnen maken, hopen we ook andere 
onderwerpen aan te pakken. 


