Bewoners fleuren
DEVENTER -

Bewoners van de omge-

ving van het Gerard ter Borchplein hebben zaterdag de laatste

Al sinds het voorjaar zijn bewoners bezig met het projecg dat
wordt ondersteund door de Wijk-

hand gelegd aan het opfleuren van
de buurt. Dat werd aan het einde

aanpak. Samen met vertegenwoor-

van de middag gevierd met een
feest op het plein, in aanwezigheid

gen de pijpen, halen ze telkens
twee stoeptegels weg en planten

van burgemeester Andries Heide-

ze clematis en lavendel. De eerste
planten zijn al hoog opgegroeid.

ma.

digers van SNA zetten ze gaas te-

In totaal zíjn 7o regenpijpen versierd met klimplanten en zijn er

de
planten goed. We letten op elkaar.

8o bloembakken opgehangen.
Ron Poorter uit de Gerard ter
Borchstraat is de bedenker van het
plan. Hij zit vaak voor zijn huis en

En aan iedereen is eerst toestemming gevraagd", zegt Poorter. De

kijkt dan tegen kale

,,We hebben sirnpel te verzorgen

regenpijpen
aan. Als medewerker van de Stich-

ting Natuur Anders (SNA) kwam
hij op het idee de pijpen te versieren met klimplanten.

,,In deze straat verzorgen we

huizen die geen regenpijp hebben
kregen een bloembak aan de gevel.

planten uitgekozen. En het zijn

1
nog bloembollen, zodat er in het
voorjaar meteen weer bloemen in
de plantenbakken zijn.
Zatetdag waren de laatste straten
aan de beurt en werd er na afloop
van de werkzaamheden feest gevierd in het speeltuintje op het Gerard ter Borchplein.
Aan de verbetering van de buurt
wordt al langer gewerkg onder
meer met de aanleg van veilige
speeltuintjes, extra parkeerplaatsen en het opheffen van het eenrichtingsverkeer.
,,Het initiatief is gekomen vanuit

de bewoners", zegt Anke Linde-

el-

boom van de bewonerscommissie.
,,We willen meer leven in de wijk.

kaat", zegt Peter Heijke van SNA.
In het najaar krijgen de bewoners

Het wordt een stuk vrolijker zo.
En op dit feest leer je je buurt

voor- en najaarsbloeiers

bij

weer beter kennen." Volgens haar

was er altijd een flinke

groep

buurtgenoten bezig op de zaterdagen dat werd gewerkt.
Tegelijk met de buurtactie zijn de
woningcorporaties Rentree en Ie-

derr begonnen met het plaatsen
van nieuwe schuttingen achter de
huizen om de steegjes veilig en
netjes te maken. Dat project is echter halverwege stopgezet en de bewoners dringen er nu bij Rentree
op aan het karwei af te maken. De
bewoners bieden binnenkort de directie van Rentree een petitie en

een handtekeningenlijst aan.,,Dit
binnenplaatsje was een stortplaats
met hoge struiken en kapotte
schuttingen", zegt Poorter op een
nu mooi opgeknapt pleintje.

