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Burger heeft wel degelijk invloed (2014) 
Deventer Post, woensdag 31 december 2014 door Leo Polhuys 
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Onlangs nam Sieth Delhaas na 

zeven jaar afscheid van het 

Wijkteam Binnenstad. Ze kijkt 

kritisch maar opmerkelijk positief 

terug op haar ervaringen. “Als 

burger heb je wel degelijk invloed 

op de dingen die er om je heen 

gebeuren. Je kunt niet alles 

afschuiven op de gemeente of op 

anderen. Je hebt meer macht dan 

veel mensen denken.”  

Sieth Delhaas (1936) woonde in Vught voordat ze in 2006 naar Deventer kwam. De oud-

freelance journaliste van onder meer dagblad ‘Trouw’ heeft zich in haar werkzame leven sterk 

gemaakt voor feministische theologie, vrouwenrechten en verbetering van de woon- en 

leefsituatie van haar seksegenoten wereldwijd. Ze schreef diverse boeken waaronder 

‘Weerbarstig erfgoed. Globalisering in zakformaat’ over weduwenvererving in Kenia. 

Vlak nadat Sieth haar woning in de Hanzestad betrok, bezocht ze een bijeenkomst van de 

wijkaanpak in het Gildehotel. “Daar werd een taakgroep opgericht die zich bezighield met de 

herinrichting van het pleintje op de kop van de Nieuwstraat. Resultaat van alle inspanningen 

was onder meer de plaatsing van bloembakken. Bewoners en winkeliers waren actief 

betrokken. Ik had dat in mijn vorige woonplaatsen niet meegemaakt. Ik heb me direct thuis 

gevoeld, ook toen ik later meedeed aan de inspraakavonden over hoe Deventer er in 2030 uit 

zou moeten zien. Niemand vroeg zich af waar ik me mee bemoeide, ook al was ik een 

relatieve nieuwkomer.” 

Burgers kunnen zelf met plannen komen 
Eind 2007 vroeg wijkmanager Lia van Arum of Sieth mee wilde draaien in het wijkteam. “Ik 

moest goed nadenken omdat ik voor mijn boek naar Kenia ging. Uiteindelijk heb ik ja gezegd. 

Het meest positieve van de Wijkaanpak (Nu Wij Deventer, red.) is dat burgers zelf met 

plannen kunnen komen. Als ze deze goed onderbouwen en voor draagvlak zorgen, wordt hun 

plan positief beoordeeld, ook financieel. Erg goed dat Deventer zo met haar burgers omgaat. 

Op een gegeven moment kwam een groep jongeren uit de Raambuurt met een plan voor een 

film die de kloof tussen jong en oud zou moeten verkleinen. Omdat er draagvlak was en de 

film een maatschappelijk doel diende, hebben we “ja” gezegd. Een ander voorbeeld is de 

opknapbeurt van de poort in de Prinsenplaats die een stuk mooier en veiliger is geworden.” 

De sfeer in het wijkteam was opperbest. “De relatie met de opbouwwerkers was super. 

Daarom is het erg jammer dat, in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen, 
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opbouwwerkers niet meer standaard bij de wijkteamvergaderingen zitten, maar alleen op 

afroep.” 

Positieve rol 
“Ik vind dat de wijkteams in Deventer een zeer positieve rol vervullen en ik zou dan ook graag 

zien dat ze meer zichtbaar worden. Ze kunnen als schakel tussen burger en gemeentebestuur 

veel betekenen, ook bij individuele hulpvragen”, aldus Sieth Delhaas, die onlangs afscheid 

nam van het Wijkteam Binnenstad. Meer informatie over de wijkteams is te vinden op de 

website van de gemeente: wij.deventer.nl. 
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