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Want sindsdien beginnen hier
ook veel stadswandelingen om-

Rotary
Is het u al opgevallen? Ook op de

binnenplaats van de Boreelkazerne staat tegenwoordig zo'n Íïaaie
bronzen maquette, zoals we die allemaal al kenden van andere monumenten in de stad. Het model
maakt de kazerne letterliik tastbaar voor blinden en slechtzienden. Ik kom toch nog even op de
recente onthulling van de sculptuur, niet alleen omdat maquettes
en plaquettes zo'n leuk initiatief
ziin van de Rotary Club Deventer,
maar ook omdat de plaatsing mii
gewoon was ontgaan.
Met het plaatsen van de maquette
van de Boreelkazerne sloot de Rotary een iarenlang proiect af
Sinds zoo8 werden, met financiële steun van de gemeente Deventer en de ANWB, in totaal negen bronzen plaquettes en twee
maquettes gemaakt van Deventer
monumenten door de Duitse kunstenaar Ebert BÍoerken. Een sympathiek initiatief zodat mensen
die slechtziend ofblind zijnzich
ook een beeld kunnen vormen
van onze mooie stad.
Tussen de Waag en de Drie Haringen werd om te beginnen - aanleiding was het 75-iarig bestaan van
de Rotary - een driedimensionale
maquette van de historische binnenstad geplaatst. De sculptuur
op de Brint werd een groot suc-

Niet alleen blinden en slechtzienden waardeerden het model.
ces.

dat op de maquette zo mooi
aanwiisbaar is hoe Deventer
zich heeft ontwikkeld.
Later volgden stapsgewiis modellen van de belangrijkste historische gebouwen in Deventer. Onder meer de Broederenkerk, het Landhuis, de Hereeniging Lebuïnuskerk en Latiinse
School werden zo in brons vereeuwigd. Dit waren overigens
plaquettes, sculpturen die aan
de monumenten zelf ziin bevestigd. En sinds kort staat er
dus ook een maquette van de
Boreel fier op een sokkel op
het voorplein van de kazerne.

Ter wereld
,,Deventer is de eerste stad ter
wereld met zoveel maquettes
en plaquettes", wist lanlozef
Schoemaker mij namens de Rotary Club te melden. Hii is

trots op de functionele bronzen kunstwerken die hii om-

schriift als een cadeau van de
Rotary aan de stad. Wie overigens denkt dat alleen blinden
en slechtzienden kunnen genieten van de kunstwerkerl
die heeft het mis. De sculptu-

ren van kunstenaar Broerken
ziin niet alleen een lust voor
het ziende oog: er is ook een
omschrijving in het Nederlands opgenomen met allerlei
informatie over het afgebeelde
monument. Natuurlijk staat op
de maquette ofplaquette ook
de functie van het pand kort in
braille beschreven, blinden en

sleótzienden bliiven immers
de belangrijkste doelgroep.
Ik ben alvast benieuwd welk
origineel idee er binnenkort
uit de koker van de Rotary
komt en waarvan de hele stad
vervolgens weer kan genieten.

Deventenl

Elke handeling van een ambtenaa
met betrekking tot afoal brengt d
gemeente in rekening aan inwont
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pig is het daar nog niet in gr
slaagd.,,Ondanks inflatie zi

- Alleen het mopperen
over de afualstoÍfenhefÍing is nog
gratis in Deventer. Verder brengt
Deventer elke handeling van een
ambtenaar die terug te voeren is

prijzen niet.verhoogd", geel
gemeente via een woordvot
als antwoord.
De Deventenaar krijgt wel I
lijk een flinke pluim, omdal
de invoering van diftar de hr
heid restafual flink is gedaal

DEVENTER

op afual via de afvalstoffenhefïing
in rekening aan haar inwoners.
In de kostendekkende begroting

voor het afval (bijna r4 miljoen
euro in zor5, is geen post onbenoemd gebleven. Voor de herfstbladeren die inwoners in het
buurt bijeen harken en door Cambio worden opgehaald rekent de
gemeente 47.64c euro. Ook het
verwijderen van afval uit de plantenperken (rr5.5oo euro), het onderhoud aan de afualbakken
(r5.ooo euro) en ook de medewerker die op het twitteraccount van
de gemeente Deventer vragen
over afval beantwoordt (zo uur)
betalen de inwoners van Deventer zelf via de afualstoÍfenheÍïing.
Hoewel de Deventer sinds de invoering van diftar in zor3 miljoenen kilo's minder restafual produceert, kunnen de kosten nu niet
verder omlaag. Dat vindt het Deventer gemeentebestuur op basis
van de afualbegroting van 2015.
Het nieuwe gerneentebestuur kondigde in mei aan dat wordt onderzocht óf en hoe de afualstoffenheÍ:
fing kan worden verlaagd. Voorlo-

twee jaar tijd produceert he
venter bijna negen miljoen
mínder restafval. Daarnaast
hoeveelheid opnieuw te gel
ken afual, zoals kunststoí fi
stegen. Dat afual levert de g
meente honderdduizenden
op via een vergoeding van c

pakkingsindustrie. Die verg
ding dient ook weer in de p
monnee van de inwoners tt

te komen. Fabrikanten beta
gemeenten door immers ee
elk voorverpakt product in
permarkt een heffing te dn
De gemeente Deventer stelr
het voordelige saldo - in zot
ving de gemeente Deventet
88Z.4rS euro van de producr
voor het ingezamelde kunsl
terwijl er 325.ooo euro was
groot - op termijn toekomt
inwoners. De ruim 55o.ooo

gaat in een potie reserve w:
der meer de nieuwe milieur
mee wordt geÍinancierd.
Er zijn ook tegenvallers. Uit
overzicht van de afualbegro

Sociale werkgelegenheid mt
DEVENTER - Deventer kiest er voor
om blik, papier, glas en drankpakken aan huis opte laten halen
door medewerkers van Sallcon.
De kosten van het ophalen wor-

denvia de afualstoffenheffing in
rekening gebracht aan de inwoners. De gedachte daarachter is
dat de medewerkers van

I

Ook de Boreel is in brons vastgelegd. De maquette staat sinds kort op
het plein voor de kazerne.

Cambio/Sallcon die een'achterstand tot de arbeidsmarkt hebben'zo ook nuttig werk kunnen

doen. Deze sociale werkgel

heíd wordt mede bekostigd
afualstoffenheffing. Het is I
lijk om al het verpakkingsn
aal (kunststof blik, drankpa
ciënt in te zamelen per orar
ko. Na een eerder geslaagde
"in het buitengebied vanDe
gaan andere gemeenten dat
doen per ianuari. In deze re
doet Voorst dat bii voorbed
Deventer wil net als andert

