
10 jaar wijkplatform DiNO

Beste buurtbewoner,
Dit jaar, 2016, bestaat onze wijk 40 jaar en ook wijkplatform 
DiNO heeft een jubileum te vieren:  
10 jaar. Het lijkt ons goed om eens even stil te staan bij deze 
heugelijke feiten. 
De vraag is: wat is een leuke manier om dat te doen. Tijdens 
een DiNO bijeenkomst is er al even gebrainstormd, maar een 
spetterend idee is nog niet boven komen drijven. 
We zouden het leuk vinden als u als betrokken wijkbewoner 
mee wilt denken, hoe we dit op een leuke manier kunnen vie-
ren. Wanneer? Kort  na de zomervakantie. Zijn er al ideeën? 
Ja, b.v. een fototentoonstelling (waar? wie? hoe?). Wordt het 
een groot of een  bescheiden feest?
Cadeausuggestie? Een bankje (bij de Spar), een boom, vro-
lijke bloembakken bij de entrees van de wijk. Meer suggesties 
zijn welkom. Als u ideeën hebt en/of u wilt zich opgeven om 
dit evenement mee te helpen organiseren, neemt u dan con-
tact op met: info@dierennoordoost.nl.

10 jaar DiNO
Dankzij de inzet van vele wijkbewoners is in de afgelopen tien 
jaar door of op initiatief van DiNO veel gerealiseerd. Een klei-
ne, maar harde kern van bestuursleden vormt de basisorga-
nisatie, die dient als voertuig om samen met de bewoners al-
lerlei projecten op te zetten en uit te voeren. Daar mogen we 
met z’n allen best trots op zijn: Invoering buurtpreventie en 
Whatsapp-alarmsysteem, de jaarlijkse zwerfvuilacties in sa-
menwerking met de scholen, aanpak van achterstallig onder-
houd en bestrating in overleg met de gemeente, inspraak en 
aanpassing bouwproject Imboschveld, bomenbehoud in di-
verse hofjes, aanpak bestrijding hondenpoepoverlast, aanpak 
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overlast voetballende jongeren, energiebesparingsprojecten, 
oprichting buren voor buren, opstellen plan van aanpak ver-
keer, twee tot driemaal per jaar uitbrengen van de wijkkrant, 
digitale nieuwsbrieven en website. Kort na de zomervakantie 
willen we aandacht te besteden aan het tienjarig bestaan van 
DiNO. Hebt u daarover ideeën, wilt u meehelpen bij de orga-
nisatie? Meld u dan via info@dierennoordoost.nl.

Doe mee met uw wijkplatform
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die werkt aan de 
verbetering van het woon- en leefklimaat in onze wijk. In de 
werkgroepen Communicatie, Verkeer, Groenbehoud, Buurt-
preventie en het Energieteam wordt gewerkt aan verbetering 
van de communicatie, de verkeersveiligheid, het schoonhou-
den van de wijk, het onderhoud van het groen, het voorko-
men van criminaliteit, inbraak en vandalisme en het geza-
menlijk inkopen van energiebesparende maatregelen.

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. DiNO-bij-
eenkomsten worden eens per twee maanden gehouden op 
donderdagavond 19.30 uur in wijkcentrum De Drieschaar. 
Het vergaderschema staat op onze website www.dieren-
noordoost.nl. 

Word donateur
Aanmelden als donateur kan via info@dierennoordoost.nl. 
Dat kan ook door minimaal € 5,- over te maken op IBAN NL59 
ABNA 0602 3741 54 t.n.v. het wijkplatform DiNO.

Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO

WIJKKRANT DiNO
Wijkplatform DIEREN NOORD OOST
Secretariaat  : Daaf van Beveren (427 730)
Email : info@dierennoordoost.nl
Website : www.dierennoordoost.nl
Twitter : @wpfDiNO, @DiNOVeilig
Facebook :  DiNO Dieren,wpfDiNO (groep), 
  DiNO (pagina)
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Evaluatie contacten gemeente, inwoners en 
wijkplatform

Dit jaar bestaat het wijk-
platform Dieren Noord 
Oost tien jaar. Het wijk-
platform DiNO is in 2006 
opgericht op initiatief van 
de gemeente. De gemeen-
te streefde naar een beter 
contact met de burgers en 
zocht naar mogelijkheden 
om tot een soepeler uit-
wisseling van ideeën en 
plannen te komen. Er wa-
ren een aantal mismatches 
geweest tussen gemeente 
en inwoners, die het wen-
selijk maakten om op een 
meer harmonieuze manier 

samen te werken. Nu, na tien jaar maken we de balans op. 
Het wijkplatform is geen belangenvereniging, maar een 
platform voor communicatie tussen wijkbewoners onder-
ling en tussen bewoners en gemeente.

Wijk- en dorpsgericht werken
In 2005 werden Jan van de Brink en René Arentshorst bin-
nen het gemeentelijke apparaat vrijgemaakt om contacten 
te leggen met de diverse wijken. Op verschillende plaatsen 
binnen de gemeente werden wijkplatforms opgericht om die 
overlegstructuur verder vorm te geven. Daar waar burgers 
aan liepen tegen bureaucratische muren in het gemeente-
huis konden burgers bij de wijk- en dorpscoördinatoren Jan 
en René terecht met hun zorgen, plannen en ideeën. Waar 
ambtenaren zich doof hielden voor de burgerij, werden ze 
door Jan en René aan hun jasje getrokken om zich dienst-
baar op te stellen richting inwoners.
Enkele jaren later werd het wijk- en dorpsgericht werken 
(WDW) door de gemeente afgeschaft. Redenen daarvoor 
waren bezuinigingen en een nieuwe opzet: Van alle ambte-
naren werd voortaan verwacht dat zij wijk- en dorpsgericht 
gingen werken, waardoor de wijk- en dorpscoördinatoren 
overbodig moesten worden. Doordat de verantwoordelijk-

heid nu bij alle ambtenaren kwam te liggen, leek niemand 
zich meer verantwoordelijk te voelen. We ervoeren dat de 
bereikbaarheid van de gemeente voor haar inwoners nogal 
terug liep. 

Ik buurt mee
Het streven naar een dienstbare opstelling van de ambte-
narij kreeg in 2013 een nieuwe impuls. In alle wijken werd 
het Ik buurt mee project gestart. De burgemeester werd am-
bassadeur van dit project en vanaf toen moest alles anders 
worden. Ambtenaren moesten achter hun bureau vandaan 
komen en op hun werkterrein soepel gaan communiceren 
met de inwoners. Enthousiaste ambtenaren binnen de ge-
meente leidden als projectleider de Ik buurt mee projecten.
Ook in Dieren Noord Oost kwamen veel bewoners achter 
kachel en televisie vandaan om actief deel te nemen. Er 
ontstonden allerlei initiatieven: Een verkeerswerkgroep, 
de werkgroep Buren voor Buren, een kunstroute in de wijk, 
werkgroep ‘je thuis voelen in de buurt’ etc.
In het verlengde van de activiteiten waarmee het wijkplat-
form in de jaren daarvoor al was gestart, zoals buurtpreven-
tie, verkeerswerkgroep en de werkgroep groen (zwerfvuil-
actie) gaf Ik buurt mee nieuwe impulsen aan de activiteiten 
in onze wijk.

De gemeente
Recentelijk heeft het DiNO-bestuur, samen met een aantal 
actieve bewoners met wethouder Tjebbe Vugts (projectwet-
houder Dieren) aan de hand van diverse voorbeelden ge-
evalueerd hoe de contacten en de relatie met de gemeente 
door DiNO zijn ervaren.
Weliswaar zijn veel bewoners in de afgelopen tien jaar op 
allerlei terreinen actief geweest en zijn dat nu nog. Maar ze 
ervaren dat de beoogde verandering in mentaliteit en werk-
stijl bij de ambtenaren op het gemeentehuis onvoldoende 
heeft plaatsgevonden. Men is hier al jaren geleden mee 
begonnen middels het WDW-project (wijk- en dorpsgericht 
werken) en is daar tot voor kort middels “Ik buurt mee….” 
nog steeds mee bezig; overigens met zeer uiteenlopende 
resultaten. Het lijkt of sommige ambtenaren een dienstbare 
opstelling richting burgers voortvarend oppakken, maar dat 
anderen die beker nog steeds aan zich voorbij laten gaan. 
Als voorbeelden werden genoemd de perikelen rond de 
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Financieel overzicht DiNO 2015 

Inkomsten

Subsidie gem. Rheden  1.000,--
Advertenties   1.592,--
Donaties          199,50 +
Totaal inkomsten:      2.791,50

Uitgaven:

Kosten rekening ABN AMRO    212,72
Kosten bestuur      628,15
Representatiekosten     316,22
Kosten wijkkrant   1.200,28
Kosten Buren voor Buren     421,39_+
Totaal uitgaven:    2.778,76 –

Saldo 2015          12,74

werkgroep verkeer en de wijze waarop op hun plan van aan-
pak is gereageerd, de procedure van aanbesteding bij Radar, 
waardoor VIVA-medewerkers op straat kwamen te staan 
zonder ons ook maar op enigerlei wijze te betrekken in de 
besluitvorming en te informeren over de gang van zaken, 
de bureaucratie (zaken duren oneindig lang en moeten vaak 
langs meerdere personen eer er een beslissing wordt ge-
nomen), de geringe effectiviteit van het handhavingsbeleid 
(hondenpoep, parkeren).

Maak verwachtingen waar
De problematiek is bij de gemeente voldoende bekend, 
maar we zien dat het moeilijk is om oplossingen te vinden.
DiNO wil in gesprek met de gemeente blijven om duidelijk 
te krijgen hoe de relatie tussen gemeente en burgers kan 
worden verbeterd om zodoende samen te kunnen bijdragen 
aan een betere samenleving. Hoe verbeteren we inspraak 
en medezeggenschap, burgerparticipatie en overheidsparti-
cipatie? Wat mag de overheid van de burger verwachten en 
wat mag de burger van de overheid verwachten?

Dinsdag
Brooddag!

,-
2 hele broden voor:

Spar Martin & Miranda

33** Geldig in Maart & April
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Zwerfvuilactie 

 Op 18 maart 2016 wordt in onze wijk 
weer de jaarlijkse Zwerfvuilactie 

2016 gehouden.
Dit jaar doet openbare basisschool ’t 
Schaddeveld mee aan deze schoon-
maakactie. Net als voorgaande ja-
ren werken we samen met   de afde-

ling Groenbeheer van de gemeente.
Tussen 10.30 uur en 12.00 uur zullen de 

kinderen van groep 6, 7 en 8 begeleid door enkele ouders 
een deel van de wijk schoonmaken ( dat deel dat het dichtst 
bij de school ligt).
Met 30 mensen is het echter niet mogelijk om de hele wijk 
schoon te maken.
De werkgroep Groen van DiNO vraagt daarom dan ook uw 
hulp voor deze ochtend: samen 5 kwartier prikken en onze 
wijk is weer lenteklaar. Na afloop wacht u koffie met een 
heerlijke gevulde koek en natuurlijke de voldoening: het is 
weer schoon!
De afdeling Groenbeheer zorgt voor hesjes, grijpers en af-
valzakken.
U kunt zich opgeven via   info@dierennoordoost.nl   vóór 
17 maart.
 
Na opgave ontvangt u nader bericht over de exacte tijd en 
plaats.

Buurtpreventie – WhatsApp  

Sinds vorig jaar juni heeft Dieren Noord Oost een WhatsApp 
groep Buurtpreventie. Omstreeks die tijd zijn ook de opval-
lende nieuwe borden bij de toegangswegen tot de wijk ge-
plaatst. Dat zal u niet ontgaan zijn.

Inmiddels zijn er bijna 100 deelnemers ( 80 woningen ). Het
 werd dus tijd voor een oefening  om het opgezette commu-
nicatiesysteem  te testen.
Op 13 januari j.l. is deze oefening uitgevoerd, in nauwe sa-
menwerking met de politie.  Vóór de start  van de oefening 
legde wijkagent Aziz Dogan nog eens uit wanneer 112 ge-
beld moet worden en wanneer 0900 8844. 
112 bellen als er een misdrijf wordt gepleegd, of als iemand 
bijvoorbeeld een inbraakpoging doet. 
0900-8844 bellen als de politie wel geïnformeerd moet wor-
den maar niet direct in actie hoeft te komen. 

Voor deze avond was afgesproken dat een herkenbare poli-
tieauto de meldkamer was met een eigen 
alarmnummer. In de wijk hebben zich deze avond vier ver-
dachte/vreemde situaties voorgedaan. 
Door het delen van de informatie via de WhatsApp konden 
de “verdachten” snel aangehouden worden.

Het is de bedoeling om vóór de zomer, als het langer licht is, 
nogmaals een WhatsApp oefening te houden
in de wijk. Wilt u ook deel-
nemen aan het Whatsapp-
alarmeringssysteem van 
Buurtpreventie? Het aan-
meldingsformulier kunt u 
aanvragen door een mail te 
sturen naar buurtpreventie@
dierennoordoost.nl

Gezellige Rommelmarkt in wijkcentrum “De Drieschaar”

Op zaterdag 2 april a.s. vindt er weer een gezellige rommel-
markt plaats in wijkcentrum “De Drieschaar”, Meidoornlaan 
197 in Dieren-Noordoost.
Hier kunt u terecht voor o.a. leuke, betaalbare cadeautjes of 
een aanvulling op uw verzameling.
De markt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur.
Er zijn nog tafels te huur; de prijs bedraagt Euro 4,- per tafel 
voor volwassenen.
Voor kinderen zijn er geen kosten aan verbonden.
Het verkopen van grote meubelen en bankstellen en partij-
handel is niet toegestaan.
Voor reservering van een tafel kunt u contact opnemen met:
Tineke Stokreef, tel. 0313-
427444 of Astrid Elsendoorn, 
tel. 0313-438584.
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dat ze het zelf beter kunnen. De wijken die geacht worden 
zelf hun broek op te kunnen houden en die zelf bedenken 
wat goede oplossingen zijn, die worden ondersteund. Daar 
worden afspraken gemaakt over wat we zelf doen en wat de 
gemeente doet.’

Werkgroep Verkeer van Ik Buurt Mee
De werkgroep Verkeer van Ik Buurt mee in Dieren Noord 
Oost pakte die handschoen op en heeft een concreet plan 
van aanpak voor de directe woonomgeving opgesteld. 
In het kader van Ik Buurt Mee is in Dieren Noord Oost door 
de projectgroep Ik Buurt Mee een enquête gestuurd naar 
alle wijkbewoners. Van de 930 huishoudens in de wijk heb-
ben  er 193 de enquête ingevuld en ingeleverd, een respons 
van 21%. Dit is hoog te noemen en geeft aan dat Ik Buurt 
Mee leeft in Dieren Noord Oost.
In vervolg op de enquête en de ‘hofjestour’ is op 10 de-
cember 2013 in wijkcentrum de Drieschaar voor de wijk-
bewoners een inspiratiebijeenkomst gehouden, waar ruim 
60 buurtbewoners aanwezig waren. Ruim dertig bewoners 
gaven aan zich voor een activiteit te willen inzetten. 
Zo is er ook een werkgroep verkeer en veiligheid gevormd 
bestaande uit: Jos Boon, Jeroen Doedel, Trudy van Eijl – Bo-
gaard, Fred Nolden, Ria Roelofs - van der Linden en René 
Schoneveld.
De werkgroep heeft  veel werk verzet en zich ook laten ad-
viseren door enkele deskundigen, die vanuit hun vakgebied 
goed op de hoogte zijn van verkeersproblematiek en rele-
vante wet- en regelgeving.
De werkgroep heeft de enquêteresultaten bestudeerd en 
heeft ze aan de hand daarvan in een vijftal hoofdthema’s 
gerangschikt.
Volgens de bewoners vragen de nodige aandacht:

- Aanpak parkeeroverlast
- Aanpak te hard rijden
- Duidelijkheid omtrent hofjes en woonerven, 
 zone-indeling verkeerssnelheid, regels
- Enkele specifieke knelpunten en gevaarlijke 
 situaties in de wijk
- Handhaving

Veilige woonomgeving
De werkgroep wil bereiken dat vooral voor jonge kinde-
ren de directe woon- een leefomgeving veiliger en pretti-
ger wordt. Het gaat dan om de straat waar ze wonen, hun 
schoolomgeving en  de wijk Dieren Noord Oost als geheel .  
Ook moeten  een aantal spe-
cifieke knelpunten in de wijk 
Dieren Noord Oost worden 
opgelost door het bevorde-
ren van gedragsverandering,  
door het (doen) nemen van 
een aantal maatregelen door 
de gemeente en door het ver-
beteren van de handhaving 
waar nodig.

Plan van Aanpak van de Werkgroep Verkeer van 
Ik-Buurt-Mee in Dieren Noord Oost

In het najaar van 2013 heeft op initiatief van de gemeen-
te Rheden in Dieren Noord Oost het project Ik Buurt Mee 
plaatsgevonden. Doel van dit project was om de wijkbewo-
ners en instanties samen te laten  werken aan een socialere, 
prettiger en veiliger buurt. 
Burgers worden mondiger en willen invloed hebben op hun 
directe woonomgeving. De gemeente speelt daarop in met 
de ‘IK-BUURT-MEE’ aanpak. Wethouder Pos, die ‘IK-BUURT-
MEE’ in zijn portefeuille heeft, formuleerde dit onlangs als 
volgt:

Wethouder Pos over Ik Buurt Mee
‘De burger is mondiger geworden en neemt zelf het initia-
tief, dat is een feit. Wij als gemeente sluiten ons met veel 
plezier en hartstocht aan bij deze ontwikkeling die veel mo-
gelijkheden 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 sluiten.
 ‘Het werkt als een voertuig om gastheerschap van een wijk 
of dorp te organiseren. De gemeente beschouwt een wijk 
of dorp niet meer als eigen terrein om ongestoord aan het 
werk te gaan. 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. 
Rheden probeert de bewoners te activeren en te laten inzien 

AUTOVERHUUR

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

Auto Jurrius
v.a. € 35 p/d

www.autojurrius.nl
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De werkgroep heeft over deze  aandachtsgebieden de no-
dige actuele en relevante  documentatie verzameld en be-
studeerd. 
Deze  aandachtsgebieden zijn in een aantal bijeenkomsten 
van de werkgroep doorgesproken en per thema zijn moge-
lijke oplossingen geformuleerd.  Zo nodig  is de situatie ter 
plaatse bekeken en zijn ‘oplossingen op maat’ bedacht.
De uitkomsten van studie, onderzoek en overleg zijn opge-
nomen in het plan van aanpak. 
Dit plan van aanpak pretendeert niet de verkeersproblemen 
in Dieren Noord Oost integraal en voor altijd op te lossen. 
Wel worden oplossingen aangereikt, die de grootste knel-
punten, zoals die door de wijkbewoners worden gesigna-
leerd, grotendeels weg kunnen nemen.
De aanbevelingen in het plan van aanpak bewegen zich 
binnen de grenzen en mogelijkheden zoals die door de ge-
meente Rheden zijn vastgelegd in het Verkeersveiligheids-
plan Rheden en het Verkeerscirculatieplan Dieren en volgen 
de adviezen uit de vakliteratuur zoals opgenomen in de do-
cumentatielijst.

Medewerking bewoners
Een aantal oplossingen vraagt ook de medewerking van de 
wijkbewoners en gedragsverandering. Gedragsverandering, 
zo meent de werkgroep, dient in de eerste plaats te worden 
bereikt door het verstrekken van informatie en het overtui-
gen van mensen dat prettig samenleven tegelijk inhoudt dat 
je rekening houdt met elkaar en de regels respecteert. Dat is 
een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde om het 

resultaat te bereiken. Uiteindelijk zullen regels ook moeten 
worden nageleefd en dat vraagt  tenslotte ook handhaving. 
De werkgroep sluit in deze aan bij een van de duidelijke uit-
komsten van de gehouden enquête. Buurtbewoners vinden 
dat er beter moet worden gehandhaafd. De wijkagent en de 
boa’s zijn daar al mee bezig en dat werpt goede resultaten 
af, zonder dat dit leidt tot overdreven regelzucht.

Aanpak parkeeroverlast
Het aanpakken van de parkeeroverlast vraagt in de ogen van 
de werkgroep om een combinatie van maatregelen: De au-
to’s dienen zoveel mogelijk op het eigen erf (garage, carport 
of oprit) te worden geparkeerd, zoals ook bedoeld was ten 
tijde van de bouw van de wijk. Het gebruik van huur/leen/
deelauto’s dient zoveel mogelijk te worden gestimuleerd, 
deelgebruik neemt overigens al meer en meer toe. 
Handhaving van de regels in de APV (algemene plaatselijke 
verordening).
Voor de Pijnboomhof, Sparrenhof, Wilgenhof en Esdoorn-
hof, waar de parkeeroverlast erg groot is, heeft de werk-
groep heel specifiek gezocht naar ‘oplossingen op maat’  om 
het aantal parkeerplaatsen voor deze straten te vergroten. 
Extra parkeerruimte kan worden gecreëerd tussen Iepenhof 
en Vlierhof (t.b.v. de Pijnboomhof), 
op de Haagbeukhof en tussen de 
Meidoornlaan en de Sparrenhof 
(t.b.v. de Sparrenhof, de Meidoorn-
laan en de Esdoornhof). Door het 
uitbreiden van het aantal parkeer-
plaatsen ontstaat de mogelijkheid 
om het parkeren goed te reguleren.

Gedragsverandering en handhaving
Uit de enquête blijkt dat asociaal parkeergedrag als een 
groot probleem wordt gezien. Gedrag is beïnvloedbaar. Veel 
mensen zijn niet goed op de hoogte van parkeerregels in 
woonerven. Het aanreiken van gerichte informatie kan hier 
zinvol zijn. Bijvoorbeeld door het plaatsen van (onder)bor-
den met aanwijzingen; daarmee worden zowel wijkbewo-
ners als bezoekers van buiten herinnerd aan de regels.
Tenslotte is er het instrument van handhaving, bij voorkeur 
voorafgegaan door een duidelijke waarschuwing door de 
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wijkagent of de hand-
havende boa (bijzon-
dere opsporingsamb-
tenaar).
De werkgroep is er-
van overtuigd dat er 
niet één oplossing is, 
maar dat het uitvoe-
ren van een combina-
tie van maatregelen 
zoals hiervoor be-
schreven zal leiden 
tot het oplossen van 
een groot deel van 
de huidige overlast. 
De voorkeur gaat uit 
naar een positieve 
benadering, die een 
beroep doet op de 

medewerking en de eigen verantwoordelijkheid van de be-
woners. Soms zal echter handhaving onontkoombaar zijn 
om een veiliger en leefbaarder situatie voor de wijkbewo-
ners te bereiken.

Aanpak te hard rijden
Op een aantal plaatsen in Dieren 
Noord Oost wordt harder gereden 
dan wenselijk of toegestaan is. Hier 
en daar is de toegestane snelheid 
te hoog in relatie tot de gewenste 
veiligheid. Aparte aandacht vraagt de 
Imboslaan die in toenemende mate als 
doorgaande verbinding tussen de Harderwijkerweg en de 
Kanaalweg zal worden gebruikt, zeker na invoering van de 
Traverse Dieren. Ook de situatie bij de scholen, vooral bij 
aanvang en einde van de  schooltijd, vraagt in deze de no-
dige aandacht. 
De maximaal toegestane snelheden in Dieren Noord Oost zijn 
nu niet logisch en consequent geregeld. De werkgroep is voor-
stander van snelheidszonering in combinatie met een conse-
quente indeling van Dieren Noord Oost in snelheidszones:
De wegen behoren - ook volgens de wet - zo te worden inge-
richt dat zij uitnodigen om niet harder te rijden dan de maxi-
maal toegestane snelheid. Dat houdt in dat in Dieren Noord 
Oost  op een aantal plaatsen de wegen opnieuw ingericht 
moeten worden. Het Verkeersveiligheidsplan Rheden 2000 
is hierover heel duidelijk.

Aanbevelingen
30 km per uur wegen
De werkgroep komt tot de volgende aanbevelingen: Door-
gaande wegen uitvoeren als 30 km/uur-wegen. De voorkeur 
gaat  uit naar snelheid remmende maatregelen in de vorm 
van wegversmallingen, extra bochten, gericht parkeerbe-
leid, etc. Wijkingangen voorzien van de wettelijk voorge-
schreven markering voor een 30 km/uur gebied. Bestaande 
woonerven als zodanig handhaven.

De aansluitingen van hofjes op doorgaande wegen uitvoe-
ren als uitrit (e.e.a. zoals ook aanbevolen in het verkeers-
circulatieplan (VCP)Dieren e.o. 2013) en deze aansluitingen 
uniform uitvoeren als uitritconstructie en voorzien van het 
bord ‘uitrit’ . (Voor zover het geen woonerf betreft, zoals nu 
al bij een aantal hofjes het geval is).

Hofjes hebben geen trottoirs en zijn dus niet geschikt als 30 
km/h-zone. In alle hofjes een maximale snelheid van 15 km/
uur instellen.; waar gewenst hofjes de status woonerf toe-
kennen.
Schoolerf (15 km/uur) met plateau inrichten tussen de     
beide basisscholen en directe omgeving; ‘kiss & ride’ voor-
ziening treffen.
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Imboslaan
Wegbreedte, snelheidsregime en verkeersaantallen met    
elkaar in overeenstemming brengen
Kruispunten met Breukinklaan en Meidoornlaan veilig     
maken; uitzicht verbeteren door parkeerregulering Fiets-
stroken aanpassen en legaliseren. Parkeren beter reguleren 
(niet parkeren bij kruisingen, alleen in P-vakken). Extra par-
keerplaatsen creëren op huidige groenstroken.
De Imboslaan is in haar huidige vorm – volgens de normen 
van duurzaam veilig -niet geschikt als gebiedsontsluitings-
weg (Zie verkeersveiligheidsplan en Verkeerscirculatieplan). 
Door de reconstructie van de Spankerenseweg en de Gei-
tenbergerweg neemt de verkeersdruk op de Imboslaan nog 
meer toe. 
De fietssuggestiestroken bieden de fietsers geen enkele 
wettelijke bescherming en creëert schijnveiligheid. Op de 
fietssuggestiestroken wordt ook geparkeerd. Om de weg 
geschikt te maken als ontsluitingsweg dient zij te worden 
verbreed, waar op zich wel ruimte voor is (verbreden tot 
ontsluitingsweg type 3 met echte fietsstroken).
Als alternatief is te overwegen om het transitieverkeer tus-
sen Kanaalweg en Harderwijkerweg zoveel mogelijk via de 
Badhuislaan te laten verlopen. Deze weg is veel korter dan 
de Imboslaan en aan de weg liggen slecht twee woningen, 
veel minder dan aan de Imboslaan. De provinciale route 
N786 loopt officieel ook over de Badhuislaan. De Imboslaan 
zou dan kunnen worden opgenomen in de 30 km/uur zone, 
zoals uitgevoerd bij de Spankerenseweg en de Geitenber-
gerweg.

Hofjes en woonerven
Duidelijkheid scheppen over 
hofjes en woonerven, zone-in-
deling verkeerssnelheid en re-
gels. Dieren Noordoost bestaat 
verkeerstechnisch uit een aantal 
doorgaande wegen en een aan-
tal daaraan gelegen hofjes. Deze 
hofjes hebben voor een belang-
rijk deel de status van woonerf. 
Daarmee is er tegelijkertijd een 
regime voor de maximum snel-
heid (15 km/uur), het parkeren (alleen bij ‘P’) en de voor-
rangsregels (gelijkwaardigheid van alle verkeersdeelnemers 
en uitrit verleent voorrang op doorgaande weg). Voor de 
hofjes en andere woonstraten die geen woonerf zijn dient 
de veiligheid op een andere manier te worden geborgd, ten-
zij de bewoners er voor kiezen daar alsnog een woonerf in 
te stellen. Er zal dan een maximum snelheid moeten gelden 
en het parkeren moet worden geregeld.

Snelheidszonering
De werkgroep meent dat verkeersveiligheid is gediend met 
een logische en consequente indeling van de wijk. Dat wil 
zeggen dat in alle hofjes een maximale snelheid van 15 km/
uur dient te gelden, uniforme voorrangsregels binnen de 
hof en bij de aansluiting van de hof op de doorgaande weg. 

De wijkbewoners moeten op de hoogte zijn van de gel-
dende regels. Hoeveel mensen kennen de regels op woon-
erven? De werkgroep heeft op tal van plaatsen in andere 
gemeenten voorbeelden gezien van verduidelijking van de 
regels: Woonerven voorzien van eigentijdse woonerfborden 
met aanduiding max 15 km/uur en onderbord ‘Parkeren al-
leen in de vakken’;

Specifieke knelpunten
De werkgroep vraagt aandacht voor enkele specifieke knel-
punten en gevaarlijke situaties, zoals parkeren bij bochten 
en kruispunten, overstekende schoolkinderen, fietsersdoor-
steek Breukinklaan, fietspad van Breukinklaan naar Mei-
doornlaan en rotonde Harderwijkerweg – Cederlaan. 

Handhaving
Heel duidelijk is uit de Ik Buurt Mee-enquête naar voren ge-
komen dat de wijkbewoners willen dat de regels door de 
overheid worden gehandhaafd. In eerste instantie wil de 
werkgroep gebruik maken van het verstrekken van informa-
tie en het doen van een beroep op bewoners om respectvol 
met elkaar en de regels om te gaan. De ervaring leert dat de 
meeste mensen voor die aanpak gevoelig zijn en hun wel-
willende medewerking geven. Een kleine groep zal dat niet 
doen. Dan rest na een duidelijke waarschuwing maar één 
maatregel: handhaven. De wijkagent heeft daarmee een 
voorzichtig begin gemaakt en het blijkt dat het werkt.

Vervolgtraject
Uitgangspunt van Ik Buurt Mee is dat de gemeente mede-
werking vraagt van de wijkbewoners om bijdragen te leve-
ren aan het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. 
De werkgroep verkeer en veiligheid heeft die handschoen 
opgepakt en vraagt omgekeerd nu de medewerking van de 
gemeente bij het realiseren van die oplossingen.
De werkgroep heeft haar Plan van aanpak aangeboden 
aan de wethouders Haverkamp (verkeer) en Pos (Ik-Buurt-
Mee) en verwacht dat de gemeente de uitkomsten van de 
Ik Buurt Mee-enquête en de overwegingen en voorstellen 
van de werkgroep serieus neemt en met een verkeersveilig-
heidsplan komt voor Dieren Noord Oost. 



10

     
                                                     

BUREN VOOR BUREN DIEREN NOORDOOST

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HANDEN	  MET	  EEN 	  	  HART	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BUREN	  VOOR	  BUREN	  DIEREN	  NOORDOOST	  
	   	  	  

	  

	  

	  

	  

De	  werkgroep	  Buren	  voor	  Buren	  

De	  werkgroep	  "Handen	  met	  een	  hart",	  een	  	  Buren	  voor	  Buren	  activiteit,	  bestaat	  nu	  bijna	  anderhalf	  jaar	  en	  de	  
hulpvragen	  druppelen	  langzaam	  binnen.	  	  	  

De	  werkgroep	  bestaat	  uit	  de	  volgende	  leden:	  
Erna	  Wolfs,	  Koos	  de	  Ruijter,	  Magreet	  Duijvestein,	  Ingrid	  Kiezenberg,	  Martien	  Vriezenkolk	  en	  Liesbeth	  Meijer	  
	  
Francien	  van	  Rijswijk	  heeft	  besloten	  de	  werkgroep	  te	  verlaten	  omdat	  ze	  niet	  meer	  voldoende	  tijd	  kan	  vrijmaken	  
voor	  de	  werkgroep.	  Francien	  heeft	  mede	  aan	  de	  wieg	  gestaan	  van	  de	  werkgroep	  en	  een	  flinke	  bijdrage	  
geleverd	  aan	  het	  huidige	  resultaat.	  Francien	  bedankt!	  
	  
Welke	  vragen	  krijgen	  we	  zoal?	  

Enkele	  voorbeelden	  

• Een	  verzoek	  om	  boodschappen	  te	  doen	  voor	  een	  echtpaar.	  De	  man	  deed	  normaliter	  de	  
boodschappen,	  maar	  was	  nu	  net	  uit	  het	  ziekenhuis	  na	  een	  operatie	  en	  kon	  dit	  tijdelijk	  niet	  doen.	  
Mevrouw	  is	  slechtziend	  en	  	  was	  niet	  in	  staat	  om	  de	  boodschappen	  te	  doen.	  	  Een	  vrijwilliger	  uit	  de	  wijk	  
kon	  snel	  worden	  ingeschakeld.	  

• Nog	  een	  verzoek	  van	  een	  dame	  om	  een	  recept	  op	  te	  halen	  bij	  de	  apotheek	  en	  om	  boodschappen	  te	  
doen.	  Ook	  deze	  vraag	  kon	  snel	  worden	  	  gehonoreerd	  door	  een	  vrijwilliger	  uit	  de	  wijk	  in	  te	  schakelen.	  

• Een	  dame	  wilde	  graag	  hulp	  bij	  het	  opknappen	  van	  de	  tuin.	  Ook	  deze	  vraag	  kon	  door	  de	  inzet	  van	  een	  
vrijwilliger	  uit	  de	  wijk	  worden	  gehonoreerd.	  
	  

 
 
 

	  	  	  

	  

Buren	  voor	  Buren	  Dieren	  Noordoost	  zoekt	  ’handen	  met	  een	  hart’	  

Een	  groepje	  bewoners	  van	  Dieren	  Noordoost	  wil	  ’Buren	  voor	  Buren’	  opzetten	  in	  hun	  eigen	  wijk.	  Doel	  is	  
wijkbewoners	  die	  om	  de	  een	  of	  andere	  reden	  iets	  niet	  kunnen,	  in	  contact	  te	  brengen	  met	  wijkbewoners	  die	  dat	  
’iets’	  wel	  kunnen,	  en	  dat	  ook	  het	  hart	  hebben	  om	  dat	  een	  ander	  te	  wíllen	  doen.	  De	  activiteiten	  betreffen	  
handwerk	  als	  eenvoudige	  werkzaamheden	  in	  en	  om	  huis	  en	  sociale	  aangelegenheden	  als	  een	  keer	  
boodschappen	  doen,	  iemand	  ergens	  naar	  toe	  brengen	  of	  met	  iemand	  meegaan	  naar	  iets	  belangrijks.	  
De	  werkgroep	  gaat	  om	  te	  beginnen	  de	  wijkbewoners	  vragen	  mede	  een	  handje	  uit	  te	  steken	  naar	  anderen	  in	  de	  
wijk.	  Zij	  doet	  dat	  door	  de	  folder	  ’Wij	  zoeken	  handen	  …	  met	  een	  hart’	  huis	  aan	  huis	  te	  verspreiden.	  In	  de	  folder	  
staat	  naast	  uitleg	  ook	  een	  terug	  te	  sturen	  opgaveformulier.	  Aanmelding	  is	  ook	  mogelijk	  via	  e-‐mail	  
(burenvoorburendno@gmail.com),	  	  het	  mobiele	  nummer	  06	  -‐	  272	  48	  601	  en	  de	  website	  
www.ikbuurtmee.nl/dno-‐burenvoorburen.	  
Als	  zich	  voldoende	  mensen	  voor	  genoeg	  verschillende	  bezigheden	  zich	  opgeven,	  kan	  Buren	  voor	  Buren	  Dieren	  
Noordoost	  van	  start.	  Mocht	  onverhoopt	  blijken	  dat	  te	  weinig	  mensen	  zich	  opgeven	  om	  te	  fungeren	  als	  ’hand	  
met	  en	  hart	  voor	  een	  ander’,	  dan	  zal	  het	  werkgroepje	  moeten	  besluiten	  dat	  Buren	  voor	  Buren	  er	  in	  Dieren	  
Noordoost	  niet	  in	  zit.	  
	  

	  

	  

HANDEN MET EEN                        HART

De werkgroep Buren voor Buren
In de wijkkrant van november 2015 heeft de werkgroep  Buren voor Buren Dieren Noord Oost (BvB DNO) gemeld dat zij beslo-
ten heeft om te stoppen met haar activiteiten. Maar de werkgroep heeft wel aangegeven dat burenhulp in de wijk Dieren Noord 
Oost moet blijven bestaan. 

De avond voor de vrijwilligers
De werkgroep wilde daarover graag de mening horen van de vrijwilligers. Daarom is op 24 november jl. een avond georga-
niseerd waarin meer informatie gegeven is over de mogelijkheden om de burenhulp vanuit het Servicepunt Dieren te gaan 
organiseren. Deze avond werd goed bezocht: er waren ca 20 vrijwilligers en belangstellenden aanwezig.  De buurtcoach Jos 
Meerssman en medewerkers van het Servicepunt Dieren hebben de aanwezige vrijwilligers uitgebreid geïnformeerd over de 
werkwijze van het Servicepunt Dieren en vragen beantwoord. 

Het Servicepunt Dieren
In de zomer van 2012 is het Stenfert Servicepunt opgericht. Al gauw bleek dat er ook hulpvragen uit andere wijken van Dieren 
binnenkwamen: in Dieren Noordwest en in Spankeren is nu ook een Buren voor Buren aktiviteit gestart. Dieren Noordwest 
heeft inmiddels aansluiting gezocht bij het Stenfert Servicepunt. De naam is dan ook inmiddels  gewijzigd in Servicepunt Dieren. 
Er ontstaat nu geleidelijk 1 aanspreekpunt (Servicepunt Dieren) voor alle wijken. De ordners met gegevens van de vrijwilligers 
per wijk staan bij een centraal punt. De vrijwilligers uit de aangesloten wijken kunnen er echter voor kiezen om alleen hulpvra-
gen uit hun eigen wijk te ontvangen ofwel akkoord te gaan met inzet in alle aangesloten wijken.  
  
Tijdens de bijeenkomst kwamen er verder diverse suggesties en aandachtspunten:
Indien iemand niet meer de eigen tuin kan/wil onderhouden, tuin door derden te laten onderhouden –die er een moestuin van maken;

- Huiswerkbegeleiding aanbieden;
- Actievere aandacht voor de vraagkant (er is nog teveel schroom om een hulpvraag te doen);
- Thuiszorg (nogmaals) benaderen;
- Dieren Noordoost vergrijst, terwijl er geen of nauwelijks hulpvragen komen;

Hoe nu verder na 1 januari 2016? 
Na de presentatie van de medewerkers van het Servicepunt Dieren is afgesproken dat het servicepunt met ingang van 1 januari 
2016 de taken van de werkgroep overneemt. De werkgroep BvBDNO heeft in ieder geval tot die datum haar activiteiten gewoon 
voortgezet. Alle vrijwilligers hebben van de werkgroep een brief met een verslag ontvangen en een attentie als dank voor hun 
beschikbaarheid. In die brief is hen ook gevraagd of ze alleen in Dieren Noord Oost willen worden ingezet of ook in andere wijken.
Inmiddels is het Servicepunt Dieren gestart met haar werkzaamheden voor Dieren Noord Oost en zij heeft in een mail alle vrij-
willigers geïnformeerd en welkom geheten.

Alle vrijwilligers worden door het Servicepunt Dieren in de maand januari persoonlijk benaderd met de vraag of alle gegevens 
die in het bestand staan nog correct zijn.
Tevens hebben de medewerkers van het Servicepunt aangegeven dat men-
sen die dat leuk vinden kunnen meedraaien voor het opnemen van de tele-
foon. Ze kunnen natuurlijk ook tijdens de openingstijden altijd even binnen 
komen lopen om een praatje te maken of een kop koffie te drinken.

Bereikbaarheid Servicepunt Dieren
Het Servicepunt Dieren is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag, van 9.30 t/m 11.30 uur.
Adres: Van der Duyn van Maasdamstraat 31, 6951 DR Dieren, telefoonnum-
mer: 0313-845114

De werkgroep BvB DNO wenst het Servicepunt veel succes!



In de wijk Dieren Noordoost wordt in het weekend van        
16 en 17 april 2016 voor de tweede keer, vanwege het grote 
succes van de eerste keer, een kunstroute georganiseerd!!
Verschillende kunstvormen zijn mogelijk: tekenen, schilderen, 
beeldhouwen, fotografie en muziek, toneel, voorlezen,........ 

Hierbij de oproep aan alle (vrijetijds) kunstenaars uit deze 
buurt om hun voordeur open te zetten tussen 12.00 en 
17.00 uur.
Eén dag meedoen mag ook! Samen bij anderen thuis expo-
seren behoort ook tot de mogelijkheid.
Het is de bedoeling om bij een breder publiek interesse op 
te wekken voor kunst, en wat net zo belangrijk is, de soci-
ale contacten te bevorderen, zoals ook bij de eerste route 
gebeurde.
Aanmelden vóór 10 maart bij joop.jansen05@gmail.com
0313-42 08 41
Of h.smit7@gmail.com 0313-416706

Met uw enthousiasme brengen we de kunst
in de wijk naar buiten.   

Gastheer Tim van den Bor

Mijn naam is Tim van den Bor en ik ben namens de ge-
meente Rheden gastheer voor o.a. de wijk Dieren Noord 
oost. Als gastheer probeer ik samen met mijn collega’s van 
buurtbeheer uw wijk zo mooi en veilig mogelijk te maken 
en te houden. Of met andere woorden: wij zorgen voor het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zowel op 
groen als grijs gebied. Daarbij heb ik natuurlijk wel uw hulp 
als bewoner nodig om een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van wat er allemaal speelt in uw buurt. Vaak kunnen we als 
team buurtbeheer zaken gelijk oppakken maar soms leg ik 
ook de nodige contacten tussen buurtbewoners en andere 
partijen. 
 
Dus.. heeft u een vraag, een melding, een verbeterpunt of 
een idee voor uw buurt, neem dan contact met ons op. Mijn 
team en ik willen graag samen met u werken aan een mooie 
buurt! U kunt ons aanspreken als we bij u in de buurt zijn 
maar u kunt ons ook mailen via t.vandenbor@rheden.nl. 
Ook via www.rheden.nl kunt u contact opnemen. En bellen 
kan natuurlijk ook: 026-4976911.
 
Uw leefomgeving is onze zorg!
 
Tim van den Bor
Gastheer Dieren Noord oost
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Co Hoetink
vloerbedekking - gordijnen - trapbekleding

www.cohoetink.nl

Co Hoetink  M 06 46 43 25 11  E cohoetink@upcmail.nl 

Uw trap gestoffeerd
Inclusief tapijt (13 treden)

De nieuwe collectie gordijnen is binnen

Bij nieuwe gordijnen, standaard rail en

ophangen GR ATIS
GRATIS ADVIES AAN HUIS

CH

I I

€ 250,=
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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


