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Ontwerp CHW-wijzigingsplan 
Brinkgarage ter inzage
De bouw van de Brinkgarage is in het 

verleden met een tijdelijke vergunning 

mogelijk gemaakt. Om te voorzien in de 

parkeerbehoefte voor het centrum van de 

stad, is besloten om de garage permanent 

te behouden. Hiervoor is het nodig om het 

CHW-(Crisis & herstelwet) bestemmings-

plan te wijzigen.

Het college van B&W heeft op 9 maart 

ingestemd met het ontwerp en het ter 

inzage leggen van het ontwerp CHW wij-

zigingsplan. Het plan ligt vanaf 18 maart 

voor een periode van 6 weken ter inzage.  

In die periode kunnen alle belanghebben-

den zienswijzen indienen op het plan om 

de garage permanent te behouden. 

Op de website van gemeente www.deven-

ter.nl/bestemmingsplanprocedure staat 

het ontwerp CHW-wijzigingsplan. 

Hier leest u ook hoe u een zienswijze 

kunt indienen. Dit wijzigingsplan gaat over 

de garage zelf en niet over de toegangs-

weg naar de garage. 

Het ontwerp voor de renovatie van de 

Brinkgarage kunt u vinden op: 

sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam 

is Marco Elshof, ik ben werkzaam als 

projectmanager gebiedsontwikkeling bij 

de gemeente Deventer. Sinds afgelopen 

zomer werk ik samen met een projectteam, 

in afstemming met betrokken bewoners, 

ondernemers en andere partijen aan 

de uitvoering van het ‘Ontwikkelplan 

Sluiskwartier’. 

Dit jaar werken we de bestemmingsplan-

nen uit voor zowel de Brinkgarage als het 

plangebied voor het Sluiskwartier. 

We gaan aan de slag met de openbare 

ruimte, de realisatie van het stedelijk erf 

en het park. Ook zorgen we voor een ver-

beterde bereikbaarheid en het opknappen 

van de Brinkgarage.

Maak kennis met Marco Elshof
De aanpak van het Sluiskwartier staat 

eindelijk in de startblokken. Over een 

paar jaar ziet de wijk er heel anders uit: 

nieuwe, duurzame woningen, een betere 

toegang tot de parkeergarage en ruimte 

voor groen.

 

Het Sluiskwartier anno 2021 heeft alles in 

zich om een aantrekkelijk en nieuw woon- 

en werkmilieu toe te voegen aan de stad. 

Het wordt een nog aantrekkelijker buurt 

voor alle generaties. De historie van deze 

plek is ons uitgangspunt en blijft ook in de 

toekomst goed zichtbaar. Het wordt een 

buurt met een mix van wonen en werken. 

Een deel van de panden aan het Pothoofd 

blijft staan, een deel wordt gesloopt en 

maakt plaats voor nieuwbouw. 

Het Sluiskwartier is een prachtige plek aan 

de rand van de binnenstad van Deventer, 

aan de IJssel en de buitengracht. Ik sta te 

popelen om de eerste schop in de grond te 

zien gaan.

 

Wethouder Frits Rorink
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Met behulp van een enquête wilden we 

graag jullie mening over de plannen voor het 

Sluiskwartier horen. Waar liggen kansen en 

waarover maken jullie je misschien zorgen? 

Welke informatie vind je belangrijk en hoe 

wil je graag geïnformeerd worden? Om daar-

achter te komen hebben 665 huishoudens in 

het Sluiskwartier een uitnodiging ontvangen 

om een korte vragenlijst in te vullen. Er zijn 

125 bruikbare vragenlijst ingevuld. 

Aan jullie zijn 5 onderdelen uit de plannen 

voorgelegd. Uit de smileys blijkt dat bewo-

ners het meest blij worden van meer groen 

in de buurt en het behoud van karakte-

ristieke panden. De andere entree van de 

Brinkgarage wordt ook positief ontvangen. 

Het minst blij wordt men van de plannen 

om meer ruimte voor parkeren in de buurt 

te creëren.  

 

Op de plekken waar gebouwen worden 

gesloopt, komt ruimte voor nieuwbouw. 

De meeste bewoners hebben een voorkeur 

voor nieuwbouw passend in de omgeving, 

vooral wonen, met behoud van de oor-

spronkelijk stijl. Veel bewoners zien liever 

geen hoge flats/hoogbouw, kantoren en (te) 

moderne architectuur. 

Het volledige rapport vindt u op 

sluiskwartier.deventer.nl/nieuws

SLUISKWARTIER.DEVENTER.NL

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van het 

Sluiskwartier? Of misschien heeft u mooie 

verhalen of beelden over de geschiedenis 

van dit gebied? 

Neem dan gerust contact op via de website 

sluiskwartier.deventer.nl/contact

Onderzoek naar resten sluisje
 

Sluiskwartier heeft zijn naam te danken aan de schutsluis die tot begin jaren 50 

van de vorige eeuw de verbinding vormde tussen de IJssel en de zijtak van het 

Overijssels kanaal naar Raalte. Bij de behandeling van het ontwikkelplan in de raad, 

hebben Stichting Oud Deventer (SOD), Erfgoedvereniging Heemschut en het Stichting 

Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) een plan ingediend om de schutsluis weer zicht-

baar te maken in het straatbeeld. Samen met deze partners gaat de gemeente de 

mogelijkheden onderzoeken. 

Om goed in beeld te krijgen hoe de sluis er vroeger uit heeft gezien, wordt in de 

week van 22 t/m 26 maart graafwerk verricht. De verwachting is dat er resten van 

het sluisje gevonden worden. 

Sluiskwartier
de enquete en de cijfers

Digitale nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief bieden we ook digi-

taal aan. Wilt u de nieuwsbrief digitaal 

ontvangen, schrijf u dan in via de website 

sluiskwartier.deventer.nl/contact


