
Beste buurtbewoner

Het afgelopen jaar heeft het project Ik Buurt Mee voor een 
grote impuls gezorgd in de activiteiten en contacten in onze 
wijk. Door de hofjestoer en de daarop volgende bijeenkom-
sten in de Drieschaar hebben veel wijkbewoners met elkaar 
kennis gemaakt of de contacten geïntensiveerd. Naast de al 
bestaande activiteiten in de wijk is een aantal nieuwe werk-
groepen aan de slag gegaan.
In Dieren Noord Oost zijn diverse initiatieven opgestart, zo-
als Buren voor Buren, waarbij mensen die hulp nodig hebben 
worden gekoppeld aan bewoners die hulp willen bieden. Bij 
de zwerfvuilactie zijn naast de scholen nu ook een flink aantal 
wijkbewoners betrokken en er is een verkeersgroep gevormd 
om de wijk veiliger te maken en oplossingen te zoeken voor 
parkeerproblematiek. Buurtpreventie is geherstructureerd 
en snelle communicatie via Whatsapp wordt komend jaar in-
gevoerd. Buurtbeheer van de gemeente heeft inmiddels een 
aantal wensen gerealiseerd die bij buurtbewoners leven.  De 
werkgroep Kunst in de Buurt heeft een kunstexpositie geor-
ganiseerd onder de titel ‘Kunst bij de Buren’.

Ik buurt mee
Ik buurt mee heeft twee belangrijke doelstellingen: Bewoners 
te activeren om de sociale samenhang in de wijk te verster-
ken en ambtenaren meer in overleg te laten treden met wijk-
bewoners en meer met hen samen te werken. De afdeling 
Groen van de gemeente heeft die ontwikkeling al doorge-
maakt. Medewerkers melden zich nu eerst bij de bewoners 
als ze iets van plan zijn en die mogen hun zegje daarover 
doen. Een plezierige aanpak wat ons betreft en die werkwijze 
mag de gemeente best uitbreiden naar andere terreinen.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende aanvaringen ge-
weest tussen de bevolking en de gemeente. Ik buurt mee is 
een prima initiatief. De wens soepeler met elkaar te commu-
niceren bestond al langer en de gemeente laat hiermee dui-
delijk zien overlegpartner te willen zijn. 

Van groot belang is dat het ‘Ik buurt mee – gevoel’ beklijft en 
tastbaar blijft in de vorm van activiteiten. Het wijkplatform 
DiNO wil hierin graag de continuerende factor zijn. Het pro-
ject heeft veel mensen bereikt. De respons en het enthou-
siasme zijn groot, dat moeten we  vasthouden. De burger is 
mondiger en wil meer zelf doen, maar daar moet de ambte-
naar wel mee leren omgaan. Die moet niet schrikken van het 
feit dat de burger zelf actief wordt en dan ook medezeggen-
schap verwacht.
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Wilt u ook actief worden in Ik buurt mee, dan kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van DiNO. Een overzicht van 
werkgroepen in onze wijk vindt u verderop in deze nieuws-
brief.
 
Doe mee met uw wijkplatform
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die stelselmatig 
werkt aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in 
onze wijk. In de werkgroepen Verkeer, Groen en Buurtpre-
ventie wordt gewerkt aan verbetering van de verkeersveilig-
heid, het schoonhouden van de wijk en het onderhoud van 
het groen, en het voorkomen van criminaliteit, inbraak en 
vandalisme. Over het algemeen vinden de bewoners van Die-
ren Noord Oost onze wijk fijn om in te wonen. Toch zijn er 
altijd verbeteringen mogelijk. DiNO is druk doende om naast 
de bestaande werkgroepen een ‘sociale poot’ op te zetten. 
Wij willen in onze wijk graag een klimaat, waarin het prettig is 
om te wonen en wijkbewoners elkaar helpen waar dat nodig 
en mogelijk is.

Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te zorgen 
dat onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meld u dan 
aan voor een van de werkgroepen of het bestuur, of kom 
eens langs op een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. Het 
vergaderschema staat op onze website www.dierennoord
oost.nl. Aanmelden als donateur kan via info@dierennoord
oost.nl. Dat kan ook door minimaal € 5,- over te maken op 
rekeningnummer NL59 ABNA 0602 3741 54 t.n.v. het wijk-
platform DiNO.
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• ontwikkelingen in het sociale domein niet alleen op de
     voet te volgen maar ook om je er actief mee te bemoeien. 
• het thuisgevoel in de buurt te behouden en te verbeteren
    door impulsen te geven.

Voorbeelden van activiteiten  die de werkgroep wil gaan 
uitvoeren zijn: 
• Ondersteunen van initiatieven vanuit de wijk (bijv. ‘Buren 
 voor buren’). 
• Bewoners op ideeën brengen om gezamenlijk structureel
     of eenmalig activiteiten te ontplooien die het buurtgevoel
    versterken.
• Contacten onderhouden met de gemeente en de ‘luis in
    de pels’ zijn bij de plannen van de gemeente.
• Nagaan welke organisaties een rol hebben bij ‘Je thuis 
     voelen in de buurt’ en deze betrekken bij de plannen.
• Bekijken of er subsidiepotjes zijn en op welke manier je er
    gebruik van kunt maken.

Oproep

De werkgroep (de “sociale poot”)  moet gaan bestaan uit 
3 personen. Voor deze werkgroep zoeken we nog 2 leden. 
• Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het sociale 
 domein?
• Wilt u deze ontwikkelingen niet alleen op de voet volgen , 
 maar u ook actief bemoeien met het beleid van de ge-
 meente?
• Wilt u de bewoners van onze wijk informeren over de
  plannen van de gemeente ?
• Vindt u het belangrijk om initiatieven van bewoners te
  steunen en te stimuleren?
• Werkt u graag samen met andere actieve wijkbewoners?

Kortom: wilt u ook meehelpen om het thuisgevoel van de 
bewoners van Dieren Noord Oost  te verbeteren? Meld u 
dan aan bij DINO! Dat kan via het emailadres van DiNO: 
info@dierennoordoost.nl of telefonisch bij de secretaris 
Daaf van Beveren: 0313-427730. Voor meer informatie 
kunt u bellen met bestuurslid en lid van de werkgroep Erna 
Wolfs: 06-11720776

Thuis voelen in de buurt

Voelt ú zich thuis in Dieren Noordoost? 
We hopen dat het antwoord volmondig ‘ja’ is!
Maar wat bedoelen we eigenlijk met: ”Thuis voelen in de 
buurt”? Je voelt je thuis in een buurt wanneer je een positief 
gevoel hebt over je huis en de straat en/ of de buurt waarin 
je woont. Je hebt woonplezier doordat je je verbonden weet 
met de mensen om je heen. Je hebt het vertrouwen dat je in 
de buurt terecht kunt met kleine vragen en dat de buren in 
positieve zin op elkaar en elkaars huis  letten. Kortom: ‘een 
buurt waar mensen elkaar kennen en steunen’.
Deze laatste zin komt uit een beleidsstuk van de gemeente 
Rheden (WMO beleidskader) en wordt gezien als één van 
de antwoorden op veranderingen in de zorg die momenteel 
gaande zijn. 
De regering gaat taken op het gebied van de zorg overhe-
velen van het rijk naar de gemeente. Daarnaast wordt er  
bezuinigd. Dit brengt veranderingen met zich mee, óók voor 
bewoners van Dieren Noord Oost. Een buurt waar mensen 
zich thuis voelen  is beter bestand  tegen de dingen die op 
ons afkomen: je kunt er blijven wonen als je een (potenti-
ele) zorgbehoefte hebt , en/of een aangepaste woonvorm 
nodig hebt. Je voelt de ruimte om er ongeacht de zorgbe-
hoefte te mogen zijn en blijven.

Extra activiteit voor DiNO

Het veranderende overheidsbeleid maakte het nodig om 
binnen DiNO een extra werkgroep te vormen  om:

Iedere zondag 
open van 12.00 
tot 18.00 uur

Spar Eijkman
Cederlaan 25, 
6951 MN  Dieren  
Tel. (0313) 422245   
E-mail: eijkman@despar.info 

Openingstijden 
    maandag t/m 
   donderdag  08:00-19:00
   vrijdag 08:00-20:00
   zaterdag  08:00-18:00
   zondag 12:00-18:00

Verruimde openingstijden bij 
SPAR Martin en Miranda Eijkman
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Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noord Oost

Naar aanleiding van het project Ik-Buurt-Mee, dat het afgelopen jaar in Dieren Noord Oost is uitgevoerd, zijn naast de al           
bestaande activiteiten in onze wijk een aantal nieuwe activiteiten ontstaan, die door werkgroepen worden gecoördineerd en 
uitgevoerd. DiNO heeft de aanwezige werkgroepen en organisaties op een rijtje gezet. Zoekt u contact met zo’n werkgroep of 
instantie dan kunt u contact opnemen met:

Activiteit/werkgroep/organisatie  Contactpersoon:   Te bereiken via: 
• Wijkplatform DiNO  Daaf van Beveren   www.dierennoordoost.nl
 - Secretariaat  Daaf van Beveren   info@dierennoordoost.nl 
        0313-427730
 - Buurtpreventie/handhaving   Jos Boon    info@dierennoordoost.nl
 - Groen & woonomgeving  Sara Courbois   info@dierennoordoost.nl
 - Thuis voelen in de buurt  Erna Wolfs   info@dierennoordoost.nl 
 - Communicatie  René Schoneveld   info@dierennoordoost.nl 
• Ik-Buurt-Mee      www.ikbuurtmee.nl  
 - Buren voor Buren  Frans van Wijck   burenvoorburendno@gmail.com 
 - Kunst in de buurt  Joop Jansen   www.kunstbijdeburen.nl 
• DiNO/Ik-Buurt-Mee
 - Verkeer  René Schoneveld   info@dierennoordoost.nl 
• Drieschaar
 - Ruimtes huren/bespreken  Jaap Peters   06-36297375
 - Activiteiten aanmelden  Jaap Peters   06-36297375
 - Bardiensten aanbieden  Simone Denekamp  06-22145489
 - Aanmelden bestuurslid  Tineke Stokreef    0313-427444
• Duursaampies  Iris Kleinlugtenbelt  www.duursampies.nl
• Buurtbeheer Gemeente Rheden  Jacco Dekker   026-4976911
• Buurtcoach  Jos Meerssman   www.viva-rheden.nl 
• Wijkagent  Marjan Schoegje   0900-8844 / marjan.schoegje@politie.nl
• Woningbouwvereniging Vivare  Hans Jansen   www.vivare.nl 026-3849111

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATIS WAARDEBEPALING 

VAN UW WONING 
 

BENIEUWD NAAR WAT UW HUIDIGE WONING WAARD IS ? 

 

 

Wij voorzien u graag geheel vrijblijvend en kosteloos van een deskundige 

en objectieve indicatie van de huidige waarde van uw woning. 
 

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 

 0313-450717 of een e-mail sturen naar info@grotenhuismakelaardij.nl.  
 

U kunt er ook voor kiezen om dit formulier ingevuld te faxen naar 0313-

413086 of zonder postzegel op te sturen naar antwoordnummer 314, 6950 

VC Dieren. Na ontvangst nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met u 

op voor het maken van een afspraak. 
 

 

Naam         : _____________________________________ 

 

Adres / postcode    : _____________________________________ 

 

Plaats  : _____________________________________ 

 

Telefoonnummer : _____________________________________ 

 

E-mail  : _____________________________________ 

GRATIS INSCHRIJFSERVICE 

WONINGZOEKERS 
 

ALTIJD SNEL OP DE HOOGTE VAN HET NIEUWSTE 

WONINGAANBOD ? 

 

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om u geheel vrijblijvend en 

kosteloos bij ons als woningzoeker te registreren. U kunt zelf een gratis 

zoekersprofiel aanmaken via onze website www.grotenhuismakelaardij.nl 

onder het kopje zoekservice.  

 
 

U kunt er ook voor kiezen om uw gegevens te mailen naar 

info@grotenhuismakelaardij.nl of om dit formulier ingevuld te faxen naar 

0313-413086 of zonder postzegel op te sturen naar antwoordnummer 314, 

6950 VC Dieren. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact met 

u opnemen voor het opstellen van uw zoekprofiel. 
 

Naam         : _____________________________________ 

 

Adres / postcode    : _____________________________________ 

 

Plaats  : _____________________________________ 

 

Telefoonnummer : _____________________________________ 

 

E-mail  : _____________________________________ 
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Plezier en hartstocht
‘De burger is mondiger geworden en neemt zelf het initi-
atief, dat is een feit, opent Pos. ‘Wij als gemeente sluiten 
ons met veel plezier en hartstocht aan bij deze ontwikkeling 
die veel mogelijkheden biedt. Tegelijkertijd ligt er de grote 
opgave om de interne werkprocessen en ons systeem op 
deze nieuwe situatie, die nog verder zal groeien, aan te slui-
ten.’ De nieuwe manier van werken vraagt dat medewerkers 
door de hele organisatie heen samenwerken.

Voertuig
Het initiatief werkt als een voertuig om gastheerschap van 
een buurt of dorp te organiseren. De gemeente beschouwt 
de buurten niet als eigen terrein om ongestoord aan het 
werk te gaan. Pos: ‘Wij gaan erheen als medegastheer en 
vragen bewoners wat we voor ze kunnen betekenen in de 
komende jaren, en of we daar samen een plan voor kunnen 
maken.’
Ik buurt mee! is in het collegeprogramma opgenomen en 
kreeg een eigen wethouder in de persoon van Pos. Burge-
meester Petra van Wingerden-Boers (VVD) is ambassadeur 
naar de inwoners, medewerkers en raad. De buurten zelf 
hebben ook (burger)-ambassadeurs. Andere partijen waar-
mee nauw wordt samengewerkt, zijn onder meer woning-
corporatie Vivare, welzijns-organisatie VIVA, Jongerenwerk 
en politie.

Nu al ondernemen bewoners tientallen initiatieven. Deze 
zijn lang niet allemaal wijkbreed, sommige zijn beperkt in 
omvang en reiken niet verder dan de eigen straat. Die ini-
tiatieven lijken volgens Pos niets met elkaar te maken te 
hebben, maar er zit wel degelijk een lijn en verbinding in. 
‘Bewoners komen overeind op het moment dat het om de 
groenstrook voor de eigen deur gaat die dreigt te versobe-
ren. Dan steken ze zelf de handen uit de mouwen. Daarna 
stopt het niet, men raakt geïnteresseerd in elkaar en in de 
nabije omgeving. Dan wordt gekeken op buurtniveau en ziet 
men dat ook anderen met initiatieven bezig zijn.’ Ik buurt 
mee! knoopt die initiatieven vervolgens aan elkaar en zo 
ontstaat buurtsamenhang. Dat levert weer nieuwe, vinding-
rijke ideeën op. 

Onpartijdig
De burgemeester enthousiasmeert de mensen en steekt ze 
op inspirerende wijze een hart onder de riem. Het college 
geeft daarmee aan dat de burgemeester hier als onpartijdig 
hoofd van gemeente veel belang aan hecht, en dat inwo-
ners centraal staan in het functioneren van de gemeente. 
‘Bewoners maken samen de buurt. Zij weten dan ook als 
geen ander wat er nodig is om de buurt mooi, veilig en 
gezellig te maken én te houden’, aldus een positieve bur-
gemeester Van Wingerden. ‘Het is belangrijk om “de mens 
achter de wens” te achterhalen. Om in gesprek te gaan en 
te kijken wat bewoners zelf kunnen en waar de gemeente 
of een andere instantie ondersteuning moet bieden. De 
buurtpreventie die in verschillende wijken is opgezet door 
bewoners, is een mooi voorbeeld hoe Ik buurt mee! werkt. 

Rheden is ‘medegastheer’ in de buurt

De Door Marten Muskee, VNG Magazine 12 september 2014

Bewoners van het dorp De Steeg in de gemeente Rheden 
willen een gemeenschappelijke tuin oprichten met als doel 
de sociale cohesie te versterken. Verderop heeft een inwo-
ner het voorstel gedaan om een moestuin te starten ter 
educatie van kinderen op de basisschool. Rheden werkt 
sinds 2012 samen met bewoners aan het verbeteren van 
hun woonomgeving. 

Het aantal activiteiten dat door burgers is ingezet, is over-
weldigend, zegt wethouder Constans Pos (GL). Dat had de 
gemeente nooit kunnen financieren, zelfs niet voor de crisis.
De samenwerking tussen gemeente en burgers gebeurt on-
der de naam Ik buurt mee! Rheden is opgedeeld in achttien 
buurten. Ambtenaren gaan als medegastheren een buurt of 
dorp in en werken samen met bewoners aan het realiseren 
van de doelen. 
Eerdere losse initiatieven vonden vorm in de fysieke inrich-
ting van de openbare ruimte. Uit de vele initiatieven die nu 
starten, wordt duidelijk dat bewoners zich ook steeds meer 
op het sociale vlak richten. Zo is in Dieren een idee geop-
perd voor mensen die alleen zijn en gezelschap zoeken. Dit 
in navolging van een goedlopend idee in Velp. Bewoners 
kunnen aanschuiven bij de buren tijdens het avondeten te-
gen een kleine vergoeding. Die ontwikkeling sluit prima aan 
op de zorgtaken die op gemeenten (en burgers) afkomen. 
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Mensen kennen elkaar, letten op elkaar en hebben dan ook 
iets voor elkaar over.’

Begonnen vanuit een fysieke invalshoek, kenmerkt Ik buurt 
mee! zich nu ook steeds meer op het sociale aspect. In de 
huidige discussies rond de decentralisatie van drie belangrij-
ke zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeente merken 
bewoners dat er een beroep op ze gedaan gaat worden. Ook 
onderling doen ze een beroep op elkaar. Door de infrastruc-
tuur die dankzij Ik buurt mee! ontstaat, kunnen bewoners 
elkaar beter aanspreken. Ze hebben oog voor elkaar en ken-
nis van elkaar en zijn beter in staat om elkaars zorg op te 
pakken. Pos: ‘Dat is niet strategisch zo bedacht, dat loopt 
zo. Wij hopen straks in de zorg te constateren dat bewoners 
in staat zijn de eigen verantwoordelijkheid vorm te geven 
rond mantelzorg in de buurt. Dat ze hun eigen kracht benut-
ten om de niet-professionele ondersteuning op eenvoudig 
niveau met elkaar te regelen. Die bereidheid zien we nu al 
in toenemende mate ontstaan.’

Buurtstructuur
Pos tekent wel aan dat gemeentelijke ondersteuning nodig 
blijft in de sfeer van buurtopbouw en coaching. Er is een 
minimum aan wijkvoorziening nodig om de buurtstructuur 
overeind te houden. ‘Toen hier een grote welzijnsorganisa-
tie failliet ging, dreigden voorzieningen weg te vallen. Ver-
volgens merkten we dat op vele plekken buurthuizen en 
wijkcentra overgenomen werden door nieuwe initiatieven 
van inwoners. Als gemeente helpen we daarbij door zekere 
ondersteuning te verlenen in de vorm van een conciërge of 
wijkondersteunende persoon die het stichtingbestuur helpt 
zo’n gebouw te exploiteren.’ 
In Rheden wordt duidelijk dat het vervangen van professi-
onele krachten door vrijwilligers (met stukje professionele 
ondersteuning), een rijk leven oplevert. De wijkcentra zijn 
er bepaald niet slechter op geworden. 

De infrastructuur verandert van aanbodgericht naar een 
vraaggerichte invulling. Als de buurt het op een bepaald 
terrein niet voldoende redt, biedt de gemeente financiële 
ondersteuning. Voorheen betaalde de gemeente en vroeg 
ze de burger om een contributie. Nu levert de burger zelf 
een inspanning in natura. Men organiseert activiteiten die 
vroeger het drievoudige kostten.
Behalve een toenemende sociale cohesie brengt de Rhe-
dense werkwijze ook een herinrichting van de sociale struc-
tuur. De ik-cultuur wordt vervangen door de wij-cultuur. Het 
begint op straatniveau en als het groen op orde is, kijken de 
mensen vervolgens op buurtniveau welke voorzieningen ze 
op peil willen houden, zoals het buurthuis. 

De wethouder hoopt dat ze ook een actievere rol oppak-
ken rond onderwijs en zorg. ‘Hierbij streven we naar een 
circulaire samenleving waarbij de inwoners zo veel moge-
lijk zelf de samenleving organiseren en daarbij een beroep 
doen op de middelen die ook van hen zijn, maar door de 
gemeente beheerd worden. Je gebruikt daarbij de inventivi-

teit van mensen om een betere samenleving te maken die 
milieubewust, duurzaam, spaarzaam en economisch renda-
bel wordt.’ 

Explorerende ambtenaar
Ik buurt mee! vraagt om een gemeentelijke organisatie die 
meer naar de inwoners toe gaat en voor ze gaat staan. Me-
dewerkers houden oren en ogen open voor behoeften en 
mogelijkheden van de inwoners. Ze gaan in gesprek over de 
bijdrage van de gemeente om dat te realiseren. ‘We kun-
nen niet alles, maar de gemeente heeft wel veel kennis in 
huis, een groot netwerk en uiteindelijk ook geld. We kunnen 
belemmeringen wegnemen en snel andere organisaties en 
instellingen betrekken.’

Pos noemt het de explorerende ambtenaar. Wanneer die als 
medegastheer uit de buurt terugkomt met een knelpunt dat 
hij niet zelf kan oplossen, gaat hij naar die afdeling die het 
wel kan oplossen. Er wordt van hem verwacht dat hij col-
lega’s van andere afdelingen mobiliseert rond het realiseren 
van het doel van bewoners. Dat vergt interne samenwer-
king en afstemming.
De mechanistische jaarplanning voor groenonderhoud in 
de buurt is ingeruild voor maatwerk. Per buurt worden af-
spraken gemaakt met omwonenden over wie wat doet, dat 
komt in het wijkplan te staan. Dat maatwerk zorgt voor va-
riatie tussen de buurten, de eenheidsworst verdwijnt. Het 
groenbeheer krijgt een andere rol: van schoffelaar of team-
leider naar medegastheer voor de buurt die samen met 
buurtbewoners iets opknapt. 
Pos: ‘Wij willen graag dat de gemeentelijke organisatie tot 
in de vezels in staat is om tegemoet te komen aan plannen 
die inwoners hebben met hun eigen woon- en leefomgeving 
en dat is heel breed.’ 
Zie ook: www.ikbuurtmee.nl.

	  

Schilderen	  met	  plezier	  in	  CASA	  –D	  

Concept	  Art	  Store	  Atelier-‐	  Dieren	  

Lessen	  en	  workshops	  voor	  alle	  leeftijden.	  

www.hettycreeert.nl	  

Info:	  Hetty	  Smit,	  Piersonstraat	  3,	  Postnl	  gebouw	  Dieren	  

Tel.06	  27336055-‐	  0313	  416706	  	  E:	  	  info@hettycreeert.nl	  
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busjes geparkeerd. Wanneer je deze kruising nadert vanuit 
de Meidoornlaan heb je geen zicht op verkeer van rechts 
dat op de Imboslaan rijdt. Dit verkeer richting Kanaalweg 
rijdt vaak midden op de weg om de geparkeerde auto’s te 
passeren. Pas op de kruising zelf is er zicht op verkeer van 
rechts.
Dit kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Binnenkort 
vindt er overleg plaats tussen de werkgroep verkeer en de 
gemeente om gezamenlijk te kijken naar veilige oplossingen 
voor de inrichting van de Imboslaan.

Imboslaan  

In de regiobode van 9 april 2014 stond een artikel ‘Straten 
in Dieren worden op de kop gezet in aanloop werk Traverse’.  
Hierin staat dat indien gewenst op de Imboslaan asfalte-
rings-werkzaamheden zullen plaatsvinden.
In het VCP (Verkeerscirculatieplan) staat dat door de Traver-
se in Dieren er tussen de 17 en 29% meer voertuigen komen 
te rijden over de Imboslaan tussen 2020 en 2030. Het VCP 
geeft aan dat de weg onderdeel is van een secundaire fiets-
route en dat de richtlijnen van Duurzaam Veilig een rijbaan-
scheiding of dubbele as-markering voorschrijven, maar dat 
daarvoor onvoldoende ruimte ter beschikking is.

De werkgroep verkeer van Ik-Buurt-Mee heeft aan de ge-
meente Rheden de volgende vragen voorgelegd:

- Hoe wordt deze toename van 17-29% meer verkeer
  verwerkt?
- Wat wordt er gedaan aan de nu al onoverzichtelijke
  uitrit met de Breukinklaan?
- Wat wordt er gedaan aan de hoge snelheid op de 
 Imboslaan?
- Wat wordt er gedaan aan de kruising Meidoornlaan/
 Imboslaan/Industrielaan, juist in het kader om van 
 Dieren NoordOost een 30km-zone te maken?
- Wat wordt er gedaan aan de parkeerproblematiek van
  de algemene begraafplaats Imboslaan?
- Hoe wordt een verkeersveilige situatie gerealiseerd
  met name ook voor de fietsers in relatie met de fiets-
 stroken? 

Naar aanleiding van de oproep in de Gelderlander om ge-
vaarlijke verkeersituaties te melden, heeft de werkgroep 
verkeer van Ik-Buurt-Mee melding gedaan van deze  zeer 
onveilige verkeersituatie in de wijk Dieren Noord Oost. Na-
bij de kruising Meidoornlaan met de Imboslaan is sprake 
van een zeer onoverzichtelijke situatie.     Vanuit de Mei-
doornlaan gezien  staan in de parkeerhavens rechts op de 
Imboslaan vaak auto’s en/of bestelbusjes geparkeerd. Aan 
de andere kant  van de weg staan ook regelmatig  auto’s en 

	  

	  	  	   	  
	  

	  

	  

	  	  	   	  
	  

	  

Waar een proactieve houding en uitgebreid 

bedrijfsadvies vanzelfsprekend is

a d m i n i s t r a t i e  -  b e l a s t i n g a d v i e s

0313 - 745 300  |  06 - 52 04 65 64  |  info@grootoonkadvies.nl

Pijnboomhof 23  |  6951 MC  Dieren  |  www.grootoonkadvies.nl
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Als de Gemeente voornemens is veranderingen in het groen 
aan te brengen, zoals kappen of rooien van bomen, dan 
brengt zij daarvan de aanwonende buurtbewoners op de 
hoogte en geeft in een schrijven de te volgen procedure aan. 

Buurtbeheerder Jacco Dekker heeft aangegeven dat hij in 
de DiNO Nieuwsbrief een algemene toelichting op de plan-
nen wil gaan geven, zodat ook andere bewoners van Dieren 
Noord Oost op de hoogte zijn en desgewenst vragen kunnen 
stellen.

Voor info en aanmelden voor de genoemde activiteiten 
kunt u bellen met: 0313-414436 

Werkgroep Groen

Tijdens de ‘hofjestoer’ van najaar 2013 werd er regelmatig 
geklaagd over de brandnetels in de bermen langs de paden 
in onze wijk. Deze zomer konden we genieten van een we-
lige wilde bloemenpracht.
Zulke vrolijke bermen nodigen ook minder uit tot het ach-
terlaten van zwerfvuil en hondenpoep.
Als u zich geroepen voelt om het zwerfvuil in uw buurt op te 
ruimen, dan kunt u bij de Gemeente terecht voor een grij-
per, handschoenen en afvalzakken. Er zijn al verschillende 
mensen die dit doen. Voor aanmelding kunt u terecht bij de 
Werkgroep.

Mogelijkheid tot ‘Groen-adoptie’ is er ook nog steeds: sa-
men met enkele andere bewoners van uw hof adopteert u 
een stuk groen: in overleg met de Gemeente bepaalt u de 
inrichting van het geadopteerde stukje en wiedt, schoffelt 
en snoeit, vaker dan de gemeente dat kan doen. Het resul-
taat is zichtbaar. 
Lijkt u dit leuk, neem dan contact op met de Werkgroep 
Groen.

Ook in onze wijk hebben bewoners een afvalbak geadop-
teerd. De hondenpoepbak op de grens tussen Vlierhof en 
Iepenhof is zo’n bak. Iemand verwisselt vrijwillig wekelijks 
de afvalzak. En dat niet alleen: hij ruimt ook de poep rond-
om de afvalbak op. Hondenbezitters, alstublieft, maak ge-
bruik van deze afvalbakken.
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In overleg met het waterschap kregen delen van de Soeren-
se Beek weer een kronkelende loop en natuurlijke oevers.
In een klein deel van het gebied groef men de voedselrijke 
toplaag af en werden poelen aangelegd.

Nadat de Gemeente Rheden percelen langs het kanaal over-
droeg aan Natuurmonumenten, wilde men in het hele ge-
bied de natuur herstellen. De sleutel voor dit herstel is de 
waterhuishouding. Door alle sloten en greppels te dempen, 
met uitzondering van de Soerense Beek en de sloot langs de 
Broekdijk, kan het gebied “vernatten”. Er kan nu opnieuw 
kalkrijke kwel, die zo belangrijk is voor de te herstellen na-
tuur, bij de plantenwortels komen. Overtollig regenwater 
moet nu via het maaiveld naar de beek stromen.

Er is tot ca. 30 cm bodem afgegraven/afgeplagd, zodanig dat 
het oorspronkelijke reliëf bewaard is gebleven.
De nu verkregen voedselarme toplaag en bodemopbouw 
met nog aanwezige zaden van vroeger zijn belangrijk voor 
het herstel van de natuur.

Na het afgraven werd een kleurig grondpatroon met diverse 
rode en bruine grondlagen zichtbaar, vooral bij de nestpaal. 
Hier zat altijd veel ijzer in de grond in de vorm van ijzer-
oerbanken, die nu deels aan de oppervlakte zijn gekomen.     

Natuurherstel in het Soerense Broek  

Voor ons, als bewoners van Dieren Noord-Oost, ligt aan de 
andere kant van het Kanaal, ten noorden van de Broekdijk 
een “nieuw natuurgebied” in het Soerense Broek. Het ge-
bied ligt in het dal van de Soerense Beek.
In het najaar van 2013 is hier door Natuurmonumenten met 
behulp van veel machines de voedselrijke bovengrond van 
de graslanden afgegraven om zo natuur te maken. Zonder 
die maatregel zou het heel lang duren voor dat een gevari-
eerde natuur terugkomt. De vrijgekomen grond kon worden 
afgezet bij agrariërs in

de omgeving. Zo is langbouwgrond ten zuiden van de Broek-
dijk ermee opgehoogd, zodat de landbouw hier minder last 
heeft van overtollig water.
De naam “broek” geeft aan dat het vanouds een nat gebied 
is, maar daartussen liggen ook hoger gelegen zandruggen. 
Vroeger was het een gevarieerd gebied met schrale bloem-
rijke weide- en hooilanden, blauwgraslanden, heide en al-
lerlei overgangen daartussen.
Sinds de jaren ’60 ging de natuurwaarde achteruit omdat 
het gebied voedselrijker en droger werd door jarenlang 
intensief agrarisch gebruik. Nadat in 2002 Natuurmonu-
menten bij de landinrichting Brummen-Voorst een deel van 
de grond in het Broek overgedragen kreeg, werd deze als        
natuurgebied en ecologische verbindingszone ingericht.             
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voor gewoon een babbeltje bij een kopje koffie. ‘s Avonds 
de “Klutselknup”, voor creatieve mensen.
Dinsdag-woensdag- en donderdagmiddag oefent het biljart-
team van “De Drieschaar” of worden er competities gehou-
den. Al menig prijs is er gewonnen en te bewonderen in de 
prijzenkast.
Op donderdagmiddag, in een nevenlokaal, zit er een teken-
club, die met mooi weer nog wel eens buiten gaat tekenen. 
‘s Avonds is er in hetzelfde lokaal een Doe-Praat Groep, die 
ook creatief bezig is.
In de middenruimte, met een mooie bar, kan men o.a. biljar-
ten, kaarten, darten, tafelvoetbal spelen 
of gewoon gezellig samen zijn. De bar is open op maandag- 
en donderdagavond van 19.30 tot 23.00 uur.
Verder worden de ruimten verhuurd aan b.v. EHBO en        
Reanimatiecursussen, gemeenteoverleg, DiNO en buurtver-
enigingen.
Een jaarlijkse activiteit is o.a. twee maal per jaar een             
kledingbeurs, waar hele garderobes voor de kinderen kun-
nen worden aangeschaft. En in april het Oranjefeest, in en 
om het wijkcentrum, met veel spelletjes voor de kinderen, 
een hapje en een drankje en gezelligheid voor iedereen.
Ook bezoekt de Sint ons ieder jaar weer. Er heeft afgelopen 
jaar een “huiskamerproject” plaats gevonden, met eigen 
kunst van bewoners van Dieren. Voor herhaling vatbaar.
Het Dagelijks Bestuur komt een keer in de maand samen, 
waar interne en externe punten worden besproken.
Dit bestuur werkt samen met OBS ‘t Schaddeveld. Ruimten 
worden samen gedeeld en over en weer is er samenspraak.
 
Vindt U het leuk om zelf eens een activiteit te organiseren 
dan kunt U bellen naar Jaap Peters. Tel. 06-36297375. Te-
vens voor verhuur van ruimten. Voor bardiensten kunt U 
bellen naar Simone Denekamp. Tel. 06-22145489 en voor 
een bestuurlijke functie naar: Tineke Stokreef. Tel. 0313-
427444
 
Loop gewoon eens gezellig binnen.
Wijkcentrum “De Drieschaar”
Meidoornlaan 197 Dieren Noord-Oost.
Tel. 0313-423084.

Die ijzerbanken zijn als volgt ontstaan: waar het ijzerrijke 
kwelwater omhoog komt in de bodem neemt het ijzer mee 
en als het kwelwater daarna wegzakt komt er zuurstof bij en 
zet zich ijzeroxide (roest) af rond de zandkorrels. De brokken 
ijzeroer die er nu liggen verdwijnen geleidelijk weer door 
verwering.

Door deze maatregelen komt er waarschijnlijk weer nat 
schraalgrasland terug, met heide op de iets hoger gelegen 
plekken en overgangen naar blauwgrasland op de lage, nat-
tere stukken: ideale plekken voor bijzondere planten zoals 
orchideeën. Op andere plaatsen kan zich weer dotterbloem-
grasland ontwikkelen. Voor de fauna is er ook toekomst: 
ringslangen, dassen, vlinders zoals icarusblauwtje en een 
bijzondere vogelsoort als de grauwe klauwier kunnen hier 
hun plekje vinden.
Al ruim tien jaar beheert Natuurmonumenten het achterste 
stuk met de Galloway runderen die dit gebied jaarrond be-
grazen. De ervaringen uit dit gebied worden dan ook toege-
past in het nieuwe deel. Over een paar jaar zullen hier dus 
ook runderen komen. Maar eerst wordt met een eenvou-
dige maaimachine gemaaid, zodat de vegetatie zich sneller 
sluit en bomen minder kans krijgen.

Dit is een samenvatting van een artikel dat is te lezen op:
http://www.laag-soeren.nl/nieuws/452/natuurherstel-soe
rense-broek. Het artikel is geschreven door Karin Otermann, 
secretaris IVN Oost-Veluwezoom. Zij is in gesprek gegaan 
met beheerder Wilco Zwaneveld van Natuurmonumenten 
en met natuuronderzoekster Herma Scherpenzeel.

Jos Boon en Jan Bakker

Wijkcentrum De Drieschaar

Dieren Noord Oost heeft twee scholen en het wijkcentrum 
‘De Drieschaar’. Het wijkcentrum is gestart in 1983 en er vin-
den verschillende activiteiten plaats. Ongeveer 45 vrijwilli-
gers houden het wijkcentrum draaiende.
Op maandagmiddag is er inloopmiddag voor biljarters of Het jaarlijkse Oranjefeest op koningsdag Het	  jaarlijkse	  Oranjefeest	  op	  koningsdag	  
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Overlast van honden in Dieren Noord Oost

U hebt het vast wel gemerkt, in mei en juni hebben de toe-
zichthouders van de gemeente Rheden er extra aandacht 
aan besteed: Hondenoverlast. 

Veel plezier
Een groot aantal mensen beleeft veel plezier aan het heb-
ben van een hond. Maar niemand vindt het fijn om in of 
om het huis of in de auto hondenpoep aan te treffen. Voor 
kinderen is hondenpoep gewoon vies. Om deze overlast te 
verminderen staan er regels in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). 
De toezichthouders van de gemeente Rheden controleren 

de regels. Ze zijn voorna-
melijk in Dieren Noord 
Oost geweest, want daar 
zijn veel zogenoemde 
‘hotspots’. Hotspots zijn 
plekken waar veel over-
last is. De toezichthouders 
hebben op die locaties de 
afgelopen maanden extra 

gecontroleerd. Eén van de hotspots in Dieren NO is het ge-
bied rondom de vijver, parallel gelegen aan de Kanaalweg. 

Goede informatie
U kunt de toezichthouders gezien hebben op de mountain-
bike, te voet, of in de herkenbare groen- blauw gestreep-
te auto’s. Doordat de toezichthouders goede informatie         
kregen, konden er gerichte controles plaatsvinden in de 
avonduren, vroege ochtend en in het weekend. De controle 
was met name gericht op de naleving van de opruimplicht, 
nog steeds dé topergernis in Nederland. Ook werd er geke-
ken of hondenbezitters hun viervoeter binnen de bebouw-
de kom aangelijnd hadden. Speelterreinen werden extra 
bezocht om te controleren of er honden aanwezig waren.

Om het project nog wat extra aandacht te geven, is een 
journalist van De Gelderlander een ochtend mee geweest 
met één van de toezichthouders en heeft daar een leuk      
artikel over geschreven. 

Meldingen van problemen in openbare ruimte 

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lan-
taarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, 
vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme 
gaten?

BuitenBeter, de app voor Iphone, Android,      
Windows Phone en Blackberry  

Laat het snel en sim-
pel weten met de app 
BuitenBeter. Deze app 
helpt je om gemakke-
lijk problemen, irrita-
ties en verbeteringen 
bekend te maken bij je 
gemeente. Gemeenten 
willen namelijk graag 
een schone, veilige en 
goede leefomgeving re-
aliseren, voor jou. Daar-
voor is jouw opmerk-
zaamheid en feedback 
zeer waardevol.
Voorheen was het be-

hoorlijk ingewikkeld om iets door te geven, maar daar is nu 
verandering in gekomen. BuitenBeter! Waar eerst alleen de 
echte volharder het meldpunt van de gemeente wist te vin-
den, ben jij nu aan zet. Binnen vier stappen en tellen heb je 
locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen 
meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente 
je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt 
het opgelost. Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen 
melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet 
deugt of beter kan. De app is beschikbaar voor iPhone, An-
droid, Windows Phone en BlackBerry. Meer informatie vind 
je op www.buitenbeter.nl. 

	  

	  	  	  	  	   	  
	  
	  

AUTOVERHUUR

Imboslaan 140 Dieren
(hoek Kanaalweg)
Tel. (0313) 414724

Auto Jurrius
v.a. € 35 p/d

www.autojurrius.nl

 

 

	  

	  
 
 

Melding bij gemeente 

Het is natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks bij de               
gemeente de melding te doen. Dat kan via
 • De website van de gemeente Rheden: Online   
  Melding Openbare Ruimte
 • Twitter: @GemeenteRheden
 • Telefonisch via (026) 49 76 911
 • Spoedgevallen
  Gevaarlijke situaties moeten zo snel mogelijk  
  worden verholpen. Neem in dat geval direct  
  telefonisch contact met op met de gemeente,  
  (026) 49 76 911. Buiten kantoortijden kunt u  
  hiervoor terecht bij de politie, (0900) 88 44.
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Cursus Journalistiek voor vrijwilligers

Gedurende drie avonden biedt het Loket Vrijwillige Inzet 
van St. VIVA Rheden een training Journalistiek aan voor p.r. 
vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties. De training  vindt 
plaats in het Dorpshuis te Rheden op de woensdagavonden 
29 oktober, 5 en 12 november en duren van 19.30 tot 21.30 
uur.
Vrijwilligersorganisaties willen behalve hun eigen leden op 
de hoogte houden, ook anderen graag laten weten waar 
zij mee bezig zijn. Clubbladen, nieuwsbrieven, websites en 
wijkkranten zijn veelgebruikte middelen voor nieuwtjes en 
aankondigingen van activiteiten. Vrijwilligers die tips en 
tricks willen hebben om makkelijker promotie van hun orga-
nisatie neer te zetten, of die zich al een tijdje bezighouden 
met de p.r. en nieuwe inspiratie op willen doen, kunnen zich 
voor deze gratis training tevens aanmelden.   
Journalist Niek Arts biedt de deelnemers handvatten in 
schrijfvaardigheid, interviewtechniek en het creatief vinden 
van onderwerpen. Maar ook hoe verkoop je je boodschap 
op een verrassende wijze en hoe vind je de verhalen en hoe 
stel je een persbericht op, komen aan bod. ‘In alles zit een 
verhaal, je moet het alleen leren zien en goed aan de lezer 
kunnen presenteren’, stelt Arts. ‘Aan het eind van de cursus 
kan de deelnemer kijken vanuit het oog van de journalist, 
kan beter verhalen ordenen, het lukt de vrijwilliger vernieu-
wende onderwerpen te vinden. Tevens kan de cursist een 
blad opmaken en keuzes maken wat wel en niet interessant 
is om een verhaal van te maken.’ Arts vertelt dat het geen 
training social media is. 

Aanmelden
Aanmelden kan tot 15 oktober bij Maud van Braam van      
Loket Vrijwillige Inzet, tel. 0313 – 420 124 of mail: maud
vanbraam@viva-rheden.nl 

Van de wijkagent - Een bericht van uw wijkagent 
Marjan Schoegje

Afgelopen week heb ik  op de wijkplatform vergadering ver-
teld dat we per 1 oktober 2014 in Dieren anders gaan wer-
ken. Mij werd gevraagd hierover een stukje te schrijven voor 
de nieuwsbrief.
Een korte uitleg. Politie Nederland is op het moment druk 
aan het reorganiseren. Politie IJsselwaarden viel onder regio 
Gelderland-midden en nu onder Oost Nederland. Tot nu toe 
was voor ons dit een reorganisatie op papier en merkten we 
er weinig van. Daar komt nu verandering in. Binnen Oost 
Nederland zijn wij het kleinste team. De teams van de poli-
tie moeten context gedreven gaan werken.
Wat een moeilijke kreet, maar het  komt er op neer dat de 
politie weer dichter bij de burger moet komen te staan en 
vraag gericht vanuit de burger moeten gaan werken. Leuke 
woorden maar hier moet wel  invulling aan gegeven wor-
den. De belangrijkste vraag voor u: wat merkt u daarvan?

Per 1 oktober 2014 starten we in Dieren met een pilot die 
een half jaar gaat duren.  Als de nieuwe manier van wer-
ken bevalt dan wordt hij uitgerold naar Doesburg/Velp/Ro-
zendaal en Rheden. De drie wijkagenten in  Dieren  worden 
omringd door 5 extra collega’s, die grotendeels voor Dieren 
aan het werk gaan en ook vanuit politiebureau Dieren gaan 
werken. Hier worden wij wijkagenten blij van. Wij zaten als 
wijkagenten op een eiland en nu opeens collega’s erbij die 
ons daadwerkelijk gaan ondersteunen.
Er zijn ons geen richtlijnen mee gegeven hoe we moeten 
gaan werken. Wij mogen het zelf gaan invullen. Dit houdt in 
dat er met vallen en opstaan een manier van werken zal ont-
staan waarbij er efficiënter gewerkt gaat worden. Praktisch 
gezien houdt dit in dat de meeste recherche zaken door per-
soneel uit Dieren afgehandeld worden. Wij streven er naar 
dat de zaken sneller opgepakt worden. En de lijnen weer 
korter worden tussen burger en politie.
De collega’s op straat zullen zelfstandig meer zaken com-
pleet afronden. De wijkagenten van Dieren en de collega’s in 
Dieren hebben er heel veel zin in en we kunnen niet wach-
ten om aan de slag te gaan.

Heeft u vragen, u kan mij altijd via mail bereiken of telefo-
nisch via 0900-8844 en dan vragen naar mij.
Ben ik er niet dan wordt er door de telefoniste een terug 
belverzoek opgemaakt en neem ik zo snel mogelijk contact 
met u op. Als laatste mijn email, dat is gewijzigd in marjan.
schoegje@politie.nl

Met vriendelijke groet, 
Marjan Schoegje
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Auto Jurrius B.V. Dieren
Imboslaan 140 - 6951 KC  Dieren

APK Keuring
 

Nu slechts € 19.95 (incl. BTW)
- Inclusief afmelden, exclusief roetmeting (dieselauto’s)

Voor alle merken

Auto Jurrius B.V.

Heeft u een ster in uw voorruit?
Wij hebben de professionele apparatuur 

in huis om uw ruit

GRATIS*
TE REPAREREN

Vanaf W.A. extra verzekerd
zonder eigen risico

* door de meeste verzekeraars

HOOFDDEALER EN OCCASIONSPECIALIST
Imboslaan 140 - hoek Kanaalweg - Dieren

Tel. (0313) 414724

€ 19.95€ 19.95


