
Beste buurtbewoner,
Voor u ligt het herfstnummer van de Wijkkrant van DiNO, een 
nieuw seizoen vol activiteiten in onze wijk staat voor de deur. 
In deze wijkkrant informeren wij u daarover. Wij wensen u 
veel leesplezier.

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
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Dieren Noord Oost bestaat 40 jaar
In 2017 is het veertig jaar geleden dat de eerste huizen in 
onze wijk werden opgeleverd. We kunnen ons bijna niet meer 
voorstellen hoe het er toen uitzag. Samen met de wijk zijn 
heel wat gezinnen volwassen geworden. Als Wijkplatform 
DiNO willen we dit feit niet zo maar aan ons voorbij laten 
gaan. Helemaal niet omdat ook het platform iets te vieren 
heeft. Uw platform bestaat namelijk 10 jaar en bruist nog 
steeds van de activiteiten en ambities. Kortom, genoeg rede-
nen voor een feestje.

Er is een  werkgroep dino40 gevormd  die zich bezig houdt 
met de voorbereidingen van de festiviteiten. De activiteiten 
die de werkgroep organiseert richten zich op de organisatie 
van sport en spel voor de jeugd in september 2017. Verder 
staat een foto expositie over de wijk in de planning. De finale 
van de festiviteiten vindt plaats op en rond burendag op 23 
september 2017. 
De werkgroep roept wijkbewoners op om zelf ook met plan-
nen te komen. Ze zal als paraplu fungeren voor iedereen die 
leuke ideeën heeft. Dat kan van alles zijn. Elke activiteit heeft 
weer een eigen doelgroep. Misschien wil de kunstroute juist 
in deze periode weer iets organiseren? Of gaat de bridgeclub 
reclame maken voor hun sport? Of komt er een puzzeltocht 
door de wijk om de mooie plekjes te ontdekken?
De werkgroep faciliteert de initiatieven van wijkbewoners 
met, indien mogelijk, budget, materiaal en andere zaken 
waar behoefte aan is. Ook houdt zij het overzicht om te voor-
komen dat activiteiten elkaar  in de weg  gaan zitten. Acti-
viteiten mogen het hele jaar 2017 worden georganiseerd, al 
vinden we het wel leuk om ze te concentreren in de week 
voorafgaande aan zaterdag 23 september. Speciaal voor de 
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Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noord Oost

Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen en instanties die in Dieren Noord Oost actief zijn. 
Zoekt u contact, dan kunt hen benaderen via onderstaande contactpersonen:

Activiteit/werkgroep/organisatie Contactpersoon: Te bereiken via: 

• Wijkplatform DiNO Website www.dierennoordoost.nl

 - Secretariaat Daaf van Beveren info@dierennoordoost.nl 

  (w.o. digitale nieuwsbrief en website) 0313-427730

 - Buurtpreventie/handhaving  Jos Boon  info@dierennoordoost.nl

  (w.o. Whatsapp-waarschuwingssysteem)   of: buurtpreventie@dierennoordoost.nl

 - Groen & woonomgeving Sara Courbois info@dierennoordoost.nl

  (w.o. zwerfvuilactie)

 - Communicatie René Schoneveld info@dierennoordoost.nl

  (w.o. wijkkrant)

 - Energieteam Verbuursamen Jos Boon verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl

 - 40 jaar Dieren Noord Oost Jos Meerssman josmeerssman@multi-interim.nl

    06-30455546

• DiNO/Ik-Buurt-Mee

 - Verkeer René Schoneveld info@dierennoordoost.nl 

• Kunst in de buurt Joop Jansen www.kunstbijdeburen.nl 

• Drieschaar

 - Ruimtes huren/bespreken Astrid Elsendoorn-de Vries  0313-438584  

 - Activiteiten aanmelden Tineke Stofreef 0313-427444

 - Bardiensten aanbieden Jaap Peters 06-36297375

• Buurtgastheer Gemeente Rheden Tim van den Bor t.vandenbor@rheden.nl

    026-4976911

• Krachtcoach/Buurtcoach Dorette van Lieshout dvlieshout@radaruitvoering.nl

    06-11599083

• Wijkagent  Loes Ruitenbeek 0900-8844

     loes.ruitenbeek@politie.nl

jubileumactiviteiten is de werkgroep een Facebookpagina ge-
start en wordt een website gebouwd. Houdt deze in de gaten 
voor het laatste nieuws. 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de werkgroep 
of één van haar leden. De werkgroep bestaat uit Floris van 
Setten, Tineke Stokreef, Sara Courbois, Martin Eijkman en Jos 
Meerssman. Een gemêleerd gezelschap van bewoners en ver-
tegenwoordigers van de Drieschaar, de Spar en het wijkplat-
form. Hebt u een idee of wilt u aansluiten bij de werkgroep? 
Neem dan eveneens contact op. De werkgroep dino40 is be-
reikbaar via :
email: info@dino40.nl |facebook: https://www.facebook.
com/werkgroepdino40 | website:  www.dino40.nl 
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René Schoneveld
   

Ik ben René Schoneveld , 
woon sinds 1988 aan de 
Vlierhof en ben vanaf de op-
richting van het wijkplatform 
bij DiNO betrokken. Bin-
nen het DiNO-bestuur doe 
ik vooral de coördinatie, de 
digitale techniek en de com-
municatie, waaronder het re-
digeren van deze wijkkrant. 
Daarnaast zit ik in de werk-
groep Verkeer van Ik-buurt-
mee om mijn steentje bij te 
dragen aan het verkeersvei-
liger  maken van onze wijk.. 
We wonen in Dieren Noord 
Oost in een prachtige groene 
en veilige wijk en dat moet 
we vooral zo houden. Dat 
gaat niet vanzelf, maar daar 
kunnen we als wijkbewoners 
samen aan werken!

Daaf van Beveren

Mijn naam is Daaf van Beve-
ren en ik ben al vanaf de op-
richting van het wijkplatform 
betrokken bij DiNO als be-
stuurslid. Aanvankelijk had ik 
mij aangemeld als penning-
meester; een logische keuze 
na bijna 40 dienstjaren bij dé 
bank. Maar na enkele perso-
nele mutaties in het bestuur 
nam ik al vrij snel ook het 
secretariaat voor mijn reke-
ning.
Mijn betrokkenheid bij DiNO 
is met name ingegeven door 

het feit, dat ik al ruim 31 jaar 
in de wijk woon. Ik ben hier 
vooral komen wonen vanwe-
ge het ‘groene’ karakter van 
de wijk en van de omgeving. 
Als geboren en getogen Rot-
terdammer heb ik daar mis-
schien meer oog voor dan de 
mensen, die hier altijd al ge-
woond hebben. Ik hoop o.a. 
via DiNO een kleine bijdrage 
te kunnen leveren aan het zo 
mooi houden van onze wijk. 
Overigens baart het mij wel 
zorgen, dat het huidige da-
gelijkse bestuur van DiNO 
louter bestaat uit 60-plus-
sers. Jongere wijkbewoners 
melden zich wel vaak aan 
als lid/donateur van DiNO of 
voor de buurtpreventie maar 
het zou prettig zijn als ze zich 
ook voor een bestuursfunc-
tie zouden aanmelden. Wat 
mij betreft : graag tot ziens.

Jos Boon

Sinds 1977, dus al bijna 40 
jaar woon ik Dieren N.O. 
De wijk heb ik dus echt zien 
groeien. 
Ik maak sinds september 
2013 deel uit van het Dage-
lijks Bestuur van het Wijk-
platform DiNO. 
Het werken aan verbetering 
van het woon- en leefklimaat 
is één van de drijfveren
om mij in te zetten voor 
DiNO. Ik lever een bijdrage 
aan meerdere werkgroepen:  
de werkgroep Buurtpreven-
tie/ handhaving  (waar het 
WhatsApp  waarschuwings-
systeem onder valt),  de 
werkgroep Verkeer van   ik-
buurt-mee, en het sinds vo-
rig jaar actieve Energieteam 

verbuursamen. Daarmee  
kan ik mijn vrije tijd goed in-
vullen.     

Eesje Lammerink

Mijn naam is Eesje Lamme-
rink en ik woon sinds augus-
tus 2012 in de Vlierhof met 
echtgenoot en twee volwas-
sen zonen. Tot nu toe tot 
volle tevredenheid van ons 
allemaal. Als bestuurslid bin-
nen Dino ben ik samen met 
Jos Boon verantwoordelijk 
voor de werkgroep   Buurt-
preventie/handhaving Die-
ren  Noord Oost.

Sara Courbois

 

Mijn naam is Sara Courbois 
en ik woon sinds 1988 in 
Dieren Noord-Oost. Voor die 
tijd woonden wij in de stad 
Groningen; mijn jeugd heb 
ik doorgebracht in Wagenin-
gen. Ik was  erg blij om weer 
zo dicht bij de bossen te kun-
nen wonen. Ik woon hier 
nog steeds met plezier: deze 
groene wijk met z’n oude en 
nieuwe bomen, de vijver, de 
tuinen die zo verschillend 
zijn. Er veranderde ook veel 
in dat ‘groen’. Dat had te ma-
ken met steeds wisselende  
visies van de Gemeente. Niet 
altijd waren mensen daar blij 
mee, maar hoe maak je dat 
kenbaar en hoe beïnvloed je 
het? Toen er 5 jaar geleden 
een plaats vacant was in de 

werkgroep Groen en woon-
omgeving van DiNO, heb ik 
de mogelijkheid aangegrepen 
om meer invloed te krijgen 
op de  samenwerking tussen 
overheid (gemeente) en bur-
gers. Met de contacten die er 
nu zijn, ben ik erg blij. 

Ellen van de Beek

 

Mijn naam is Ellen van de 
Beek,  ik ben 34 jaar, en sinds 
2006 woon ik op de Pijn-
boomhof. Wij zijn hier ko-
men wonen vooral vanwege 
de ruime opzet van de wijk 
en het zeer groene karak-
ter.. Als lid van de werkgroep 
Groen en woonomgeving 
van Dino zet ik me daarom 
graag in om dit groene ge-
voel te blijven behouden.

Erna Wolfs - van Deventer
   

Ik  woon sinds 1981 in de 
Breukinklaan, nog steeds 
met heel veel (woon)plezier 
en sinds enige jaren weer 
alleen met mijn echtgenoot 
Rob. Onze dochters zijn hier 
in de wijk opgegroeid maar 
al jaren geleden uitgevlogen.  
Sinds de start van het pro-
ject  ‘ik buurt mee’ ben ik be-
trokken bij het wijkplatform 
DiNO. Binnen het DiNO-be-
stuur ben ik onderdeel van 
de werkgroep communica-
tie; ik assisteer Rene bij de 
redactie van de wijkkrant. 

Wie is wie? De bestuursleden van DiNO stellen zich voor. 
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Energieteam Verbuursamen 

Een jaar geleden is in Dieren Noord Oost het Energieteam 
Verbuursamen gestart. Het team bestaat uit zes actieve 
mensen. Vorig najaar is er een actie geweest om de vloer en 
het dak  van woningen beter te isoleren en ramen van HR++ 
beglazing te voorzien. Dit voorjaar is er een zonnepanelen-
actie opgestart.
Er zijn diverse offertes aangevraagd en na beoordeling hier-
van is de keuze gevallen op:

 INDEPENDENTSOLARSYSTEMS uit Deventer.

Op 7 april jl. heeft dit be-
drijf in samenwerking met 
ons een voorlichtingsavond 
gehouden in De Drieschaar. 
Er waren veel belangstel-

lenden en na uitleg over de mogelijkheden hebben zich 
uiteindelijk 49 belangstellenden gemeld voor een offerte 
op maat. Half september zijn inmiddels 28 montages van in 
totaal ruim 300 panelen gerealiseerd met een totaal vermo-
gen van ca. 68.260 Wp. (Wattpiek) Met dit vermogen wordt 
op jaarbasis ca. 60.000 kWh of 60 MWh opgewekt. De totale 
projectkosten/omzet van de zonnepanelenactie tot nu toe 
bedragen ca. € 111.000,00.
Onze wijk wordt hiermee weer een stuk “groener” en het is 
leuk om te horen hoe bewoners nauwgezet de opgewekte 
kWh’s volgen die ze per dag opwekken.

Met ingang van 15 september werd het mogelijk gebruik te 
maken van de nieuwe landelijke isolatie-subsidieregeling. 
Het Energieteam heeft zich nog niet in de details van de 
nieuwe regeling kunnen verdiepen, maar meer
info is te vinden op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelin-
gen/subsidies-energiebesparing-eigen-huis en
https://www.milieucentraal.nl/nieuws/2016/nieuwe-subsi-
die-voor-woningisolatie-eigen-huis

Het Energieteam 
heeft een afspraak   
gemaakt met Pont-
Meyer, hout- en 
bouwmaterialen-
groothandel, met 
vestigingen in o.a. 
Arnhem en De-
venter, waardoor 
bewoners van  Die-
ren Noord-Oost 
met aanzienlijke 

kortingen materialen kunnen kopen bij deze groothandel. 
Hiervoor zijn speciale inkoopkaarten beschikbaar, die tijde-
lijk kunnen worden geleend bij één van de leden van het 
Energieteam en waarmee een bezoek kan worden gebracht 

aan één van de showrooms/afhaalcentra in bijv. Arnhem of 
Deventer. Het is ook mogelijk om via een speciale bestelsite 
rechtstreeks de materialen te bestellen en evt. bij u thuis 
laten bezorgen. Zelf afhalen kan natuurlijk ook.
Wij hebben een prijs vergelijkend onderzoek uitgevoerd 
tussen gewone bouwmarkten en PontMeyer en daaruit 
bleek dat er leuke kortingen kunnen worden verkregen bij 
PontMeyer, naast de meestal betere kwaliteit, met name 
voor houtproducten en overige ruwbouw materialen.  

Bent u geïnteresseerd in collectieve woningverbetering, 
dan wel in energiebesparing, mail ons:
verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl.

Het Energieteam dat bewoners van Dieren-NO helpt bij 
het verduurzamen van hun woning
E-mailadres:  Verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl  
Telefoon:  0313-420492
We zijn ook te volgen via Facebook: Verbuursamen 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 

CH

I I

Uw trap gestoffeerd
    inclusief tapijt (13 treden)                                
                                 € 250,00
ook gespecialiseerd in p.v.c 
en laminaat vloeren

Gratis advies aan huis
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Nextdoor is sinds enkele maanden actief in 
Dieren Noord Oost

Wat is Nextdoor? 

Nextdoor is een buurtapp. Deze app is 
gericht op sociale cohesie in brede zin. 
Zo wordt de buurtapp ook gebruikt 
om spullen te ruilen of om onderling 
te contact te leggen tussen de buren 
in de wijk. Nextdoor is daarmee een 
belangrijke versterking van de sociale 
functie. “Je buurt blijft je buurt. Er gebeurt genoeg in de we-
reld om je druk over te maken, maar wat er in je eigen buurt 
gebeurt heeft rechtstreeks invloed op je dagelijks leven.”

Nextdoor in Dieren Noord Oost

90 huishoudens (116 mensen) in Dieren Noord Oost maken 
nu gebruik van Nextdoor. Dat is 10% van de 943 huishoudens.

De app is voor diverse buurtbewoners al erg nuttig geweest. 
Zo zijn er al verschillende  spullen aan elkaar uitgeleend/
weggegeven en zijn er al diverse berichten geplaatst over 
verloren voorwerpen en waarschuwingen die voor je wijk-
genoten nuttig kunnen zijn..
Waar kunnen buren Nextdoor voor gebruiken?   Onder an-
dere om: vragen te stellen, elkaar te leren kennen, lokale 
tips en aanbevelingen te delen of een evenement te orga-
niseren.  Dat kan over  gezellige, nuttige of belangrijke the-
ma’s gaan zoals:  
● Het vinden van een leuke oppas, glazenwasser of tandarts 
● Het organiseren van een buurtbarbecue 
● Een oude tafel, bank of stoel gratis weggeven 
● Even een boor, ladder of hogedrukspuit lenen 
● Buren voor een lokaal evenement, buurtbijeenkomst of  
    winkelopening uitnodigen 
● Met elkaar een oogje in het zeil houden voor 
    buurtpreventie en veiligheid 

Je kunt je aanmelden via de website www.nextdoor.nl.

De schoonste wijk van Nederland

De schoonste wijk van Nederland, wat zou het fijn zijn om 
daar te wonen. Beeld je eens in: een wijk zonder zwerfvuil 
of overlast van hondenpoep, met lage criminaliteitscijfers, 
zonder stijgende huizenprijzen en met altijd een goede sfeer 
onder de bewoners.
We kunnen ons niet voorstellen dat iemand daar niet zou 
willen wonen. Daarom willen we in het jubileumjaar ’40 jaar 
Dieren Noord Oost’ van onze wijk “de schoonste wijk van 
Nederland” maken.
Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jullie al-
lemaal bij nodig!

We zijn op zoek naar:
 - Denkers die een plan van aanpak gaan opstellen
 - Doeners die kunnen enthousiasmeren en plannen  
  omzetten in actie
 - Communicatieve talenten die handig zijn met 
  sociale media (Facebook, Twitter, Instagram…)
 - Enthousiastelingen die zich een uurtje (of misschien
   zelfs wel één of enkele avonden) willen inzetten
   voor dit mooie doel

Kortom, iedereen die geeft om onze buurt. Samen werken 
we aan de schoonste wijk van Nederland.

Doe mee(r) en meld je aan via info@dierennoordoost.nl

AUTOVERHUUR

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

Auto Jurrius
v.a. € 35 p/d

www.autojurrius.nl

 
 
 

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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MINDER GELUID EN 
GEEN BALLEN MEER IN DE TUIN
De voetbalkooi in Dieren NO wordt veel gebruikt, door buurt-
kinderen, basisscholen, de BSO en jongeren. Omwonenden ervaren 
geluidsoverlast door de voetbalkooi. Uit geluidsonderzoek blijkt 
dat de voetbalkooi vooral in de avond voor geluidsoverlast zorgt. 
Inmiddels zijn de hekken achter de doelen van de voetbalkooi 
vervangen voor stevigere hekken die minder geluid maken. Om te 
voorkomen dat ballen in de omliggende tuinen terechtkomen, is 
een net over de voetbalkooi geplaatst. Deze maatregelen moeten 
ervoor zorgen dat omwonenden minder overlast van de voetbalkooi 
ervaren. 

OMWONENDEN MAKEN BEZWAAR 
Omwonenden hebben in 2015 de gemeente gevraagd de voetbal-
kooi te verwijderen. De gemeente heeft toen besloten aanpassingen 
te doen om de overlast te beperken en de voetbalkooi te laten 
staan. Twaalf omwonenden dienden in juli een bezwaarschrift 
in. De onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften beoordeelt 
in september het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders. De commissie adviseert het college zijn besluit wel of 
niet te heroverwegen. 

VOETBALTIJDEN 
Vooral ‘s avonds ervaren omwonenden overlast van de voetbalkooi. 
Afgesproken is dat na 19.00 uur ‘s avonds en op zondag na 13.00 
uur niet meer gevoetbald mag worden. De openingstijden staan op 
een bord dat op de kooi hangt. 

 

Wethouder Ronald Haverkamp gaat 
over de openbare ruimte in de gemeente 
Rheden. Hij legt uit waarom de gemeente 
geen partij kiest: “Vroeger was de gemeente 

een soort scheidsrechter. Wij beslisten wat goed 

of fout was. Dat doen we steeds minder. 

Mensen kunnen heel goed met elkaar bepalen 

hoe ze willen samenleven. Die ruimte geven 

wij ze graag. We staan open voor ideeën en 

betrekken bewoners en ondernemers veel sterker 

bij keuzes die nodig zijn in onze gemeente. 

Wij dagen mensen uit mee te denken en te 

werken aan een fijne samenleving. 

Meestal zijn mensen het wel met elkaar eens 

hoe ze willen samenleven. Soms verschillen ze 

van mening. Dat zie je ook bij de voetbalkooi. 

Hier spelen verschillende belangen. 

Moeten wij als gemeente dan direct weer 

scheidsrechter gaan spelen en partij kiezen? 

Wij vinden van niet. Voor de leefbaarheid in 

de buurt is het goed dat bewoners en gebruikers 

van de kooi er onderling uitkomen. Dat ze 

samen een oplossing vinden, die voor iedereen 

leefbaar is. Dit lukt niet altijd direct. 

Dat begrijp ik wel. Zo moesten wij als gemeente 

de openingstijden bepalen. Hier kwamen 

bewoners en gebruikers onderling slechts 

gedeeltelijk uit.  Verder hoop ik dat gebruikers 

en omwonenden van de voetbalkooi samen in 

gesprek blijven en rekening met elkaar houden. 

Uiteindelijk wil iedereen toch een fijne buurt? 

De openingstijden, het nieuwe hek en het net 

over de kooi gaan daar zeker bij helpen.”

SAMENLEVEN 

DE VOETBALKOOI AAN DE MEIDOORNLAAN IN DIEREN NOORDOOST LEIDT AL ENIGE TIJD TOT DISCUSSIE BIJ 

OMWONENDEN EN GEBRUIKERS. DE GEMEENTE RHEDEN DENKT MEE OVER EEN OPLOSSING EN HEEFT EEN 

ONAFHANKELIJKE ROL. 

De voetbalkooi is op maandag tot en met zaterdag 
open van 8.00 uur ‘s ochtends tot 19.00 uur  ‘s avonds. 
Op zondag is de kooi open van 9.00 uur ‘s ochtends 
tot 13.00 uur ‘s middags. 

VOETBALKOOI
SAMENSPEL IN DE BUURT

Ingezonden brief van de Gemeente Rheden



Wijkagent Loes Ruitenbeek

Beste lezers,
Sinds kort ben ik de wijkagent 
van Dieren Noord en Laag-Soe-
ren.
Een hele nieuwe uitdaging die 
mij tot nu toe erg goed bevalt.
Inmiddels werk ik bijna 15 jaar 
bij de politie. Een kleine 10 
jaar heb ik in Elst Gld op straat 
gewerkt. Hierna ben ik overge-
stapt naar Velp. In de afgelopen 
4 jaar mocht ik de coördinatie 
opzetten voor de opsporing. 

Hiermee bedoel ik dat er voor gezorgd werd dat de collega’s 
de aangiftes in behandeling namen en dat ik toezicht en be-
geleiding gaf bij de afhandeling hiervan.
Nu ben ik weer lekker (op de fiets) op straat. Hierdoor heb ik  
al een aantal van u gesproken of ik heb u gezien op de open 
dag van ons bureau in Dieren.  Dat was een geslaagde dag 
die zeker voor herhaling vatbaar is.
Heeft u een vraag of wilt u iets melden, dan kunt u 0900-
8844 bellen.
Mocht ik er op dat moment niet zijn, dan kunt u een terug-
bel verzoek doen. Mijn collega’s in Dieren (die ook op de 
hoogte zijn van wat er in de wijk speelt) of ik nemen dan 
contact met u op. Uw oren en ogen hebben wij als cluster 
hard nodig, want alleen samen met u kunnen we er voor 
zorgen dat u hier prettig en veilig woont. Daar zetten mijn 
collega’s en ik ons graag voor in. Mocht u een misdrijf ano-
niem willen melden, dan kunt u bellen met misdaad ano-
niem: 0800-7000.

Met vriendelijke groet,
Loes Ruitenbeek
Politie | Oost-Nederland | Gelderland-Midden Hogestraat 
11, 6953 AN Dieren Politie eenheid Oost-Nederland, Post-
bus 618 7300 AP  APELDOORN T 0900-8844 | Vaste vrije 
dag: woensdag | Volg het team Dieren op Facebook: Politie 
Dieren

Volg DiNO op de sociale media

 

DiNO Dieren

               @wpfDiNO en @DiNOVeilig
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Dialoog met jongeren 

Hoe voer je een gesprek met jongeren op straat? Met als 
insteek dat beide partijen dus zowel de jongeren als u, als 
buurtbewoner, zich er goed bij voelen? 
Dit thema willen we graag centraal stellen in de bijeenkomst 
over het aangaan van de dialoog met jongeren. 
Deze bijeenkomst willen we houden op 23 november van 
19:30-22:00 uur bij de Drieschaar.
Regelmatig horen wij van buurtbewoners het volgende over 
jongeren op straat:

· Ik durf niet naar jongeren toe te stappen.
· Als je jongeren wilt corrigeren staan ze meteen op scherp.
· Jongeren zullen nooit toegeven dat ze wat gedaan hebben.
· Jongeren praten op een hondsbrutale en denigrerende  
  toon tegen je.
· Als je jongeren aanraakt, reageren ze alsof je ze in elkaar
  slaat.

Tegelijkertijd zijn de jongeren uit de buurt zich vaak van geen 
kwaad bewust en vinden zij dat buurtbewoners bij voorbaat 
al vaak fel en boos reageren en geen gesprek willen.
Tijdens deze bijeenkomst komen meerdere onderwerpen 
aan bod. We praten over de verschillende  leefwerelden, de 
theorie rondom de straatcultuur en wat het maakt dat jon-
geren soms zo fel op u reageren. Daarnaast is er plek voor 
uitwisseling van uw eigen ervaringen.

De bijeenkomst wordt geleid door Janine Lenting, jong-
gerenwerker in Dieren en Dorette van Lieshout, kracht-
coach in Dieren. U kunt zich aanmelden bij Janine Lenting;                     
06-27909887 en j.lenting@radaruitvoering.nl.

We hopen er samen met u een mooie bijeenkomst van te 
maken waarbij er kennis wordt opgedaan over leefwerelden 
en de straatcultuur en ervaringen gedeeld kunnen worden. 
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Sinterklaas in wijkcentrum De Drieschaar  

Zaterdag 26 november a.s. 
zullen Sinterklaas en zijn 
Pieten weer een bezoek 
brengen aan wijkcentrum 
‘De Drieschaar’. 

De middag begint om 
14.30 uur.

De kinderen worden ook dit jaar ontvangen door de knut-
sel-pieten, waarmee zij iets moois gaan maken voor het be-
zoek van Sinterklaas. Ook zal er een dansje geleerd worden.
Even later zal de Sint op bezoek komen. De kinderen kunnen 
de Sint persoonlijk een handje geven, een tekening geven of 
met Sint en Piet op de foto.
De ouders zijn deze middag van harte welkom om samen 
met hun kinderen de Sint en zijn Pieten te verwelkomen.

Chocolademelk en een speculaaspop zullen als vanouds 
deze middag niet ontbreken.

Wijkcentrum “De Drieschaar”
Meidoornlaan 197
Dieren-Noordoost

WhatsApp buurtpreventie zeer succesvol

In het verbeteren van de sociale kwaliteit, veiligheid en 
leefbaarheid hebben inwoners een belangrijke rol. Dit kan 
doormiddel van een buurtpreventieteam, waarin bewoners 
oog hebben voor elkaar en de problemen in hun buurt. Een 
‘team’ bestaat uit samenwerkende, betrokken bewoners 
die zich georganiseerd hebben en zich actief inzetten voor 
hun buurt. Door zelf aan de slag te gaan worden vormen van 
criminaliteit als vandalisme en verstoringen van de open-
bare orde bestreden.  Indien nodig kan het team een be-
roep doen op partners als gemeente, politie, woningstich-
ting en jongerenwerk. Deze samenwerking heeft inmiddels 
al in veel wijken geleid tot een daling van de criminaliteit 

en een verhoging van 
het veiligheidsgevoel. 
Buurtpreventie is een 
initiatief van, voor en 
door bewoners.

Werkwijze 
Voor dit project is de wijk opgedeeld in vier gebieden (blauw, 
geel, rood, groen) zie de plattegrond op blz. 10, elk met 
twee contactpersonen die in bezit zijn van een smartphone 
waarop WhatsApp is geïnstalleerd. De contactpersonen van 
elk gebied beheren een WhatsAppgroep met minimaal 10 
personen en maximaal 50 personen. Het minimum van 10 
is vastgesteld om zo voldoende draagvlak te creëren voor 
het buurtpreventieteam. Alle contactpersonen bij elkaar, de 
wijkcoördinatoren en de wijkagent vormen het kernteam 

en vormen ook een WhatsAppgroep.  Het kernteam maakt 
deel uit van alle groepen, zodat de berichten snel van de 
ene groep naar de andere kunnen worden doorgezet. 

Oefening
Het bleek organisatorisch niet mogelijk om nog voor de va-
kantieperiode een WhatsApp oefening te houden als ver-
volg op de geslaagde oefening van januari 2016.
Maar dat gaat zeker wel gebeuren. U hoort van ons!

Aanmelden?
Het aantal deelnemers aan de WhatsApp groep Buurtpre-
ventie is inmiddels 105. ( 90 woningen )
Het is nog steeds mogelijk om u bij het WhatsApp alarme-
ringssysteem aan te sluiten.
Lijkt het u wat om deel te nemen aan het buurtpreventie-
team? Vul dan het WhatsApp-aanmeldformulier op blad-
zijde 11 uit deze krant in en doe het in de brievenbus bij het 
secretariaat van wijkplatform DiNO, D. van Beveren (Mei-
doornlaan 116). 

Flora- en fauna onderzoek

Flora- en fauna onderzoek Vivare-woningen 
Vivare laat een flora- en faunaonderzoek uitvoeren voor 
een groot deel van haar woningen. Dat betekent dat er tot 
eind september ’s morgens en ’s avonds in de schemering 
onderzoekers rondlopen om te kijken of en waar vleermui-
zen hun verblijf hebben.

Waarom dit onderzoek?
Als we onderhoud aan daken of gevels willen uitvoeren, zijn 
we verplicht om te laten onderzoeken of vogels of vleermui-
zen er hun verblijf hebben. Als dat zo is, moeten we zorgen 
voor alternatieve verblijfplaatsen, zoals nestkasten. Vervol-
gens krijgen we een ontheffing van de gemeente om werk-
zaamheden uit te voeren. Zo’n traject duurt bij elkaar onge-
veer anderhalf jaar. Dat betekent dat we anderhalf tot twee 
jaar verder zijn voordat we met de werkzaamheden kunnen 
beginnen. Om dit voor te zijn, en zo nodig snel met onder-
houd te kunnen starten, laten we nu bij alle woningen ouder 
dan tien jaar een flora- en fauna onderzoek uitvoeren. 
Wie voeren het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van 
Ecochore, Ekoza en Looplan. Zij  kunnen zich legitimeren.
Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?
Een flora- en fauna onderzoek gebeurt in het najaar, de 
lente en de zomer. De planning hangt af van de weersom-
standigheden. Daarom kunnen we niet aangeven wanneer 
er iemand rondloopt om onderzoek te doen. Het onderzoek 
duurt dit najaar tot 1 oktober. In het voorjaar starten de vol-
gende onderzoeken.
Vragen?
Heeft u vragen? Neem contact op met Vivare via telefoon-
nummer (088) 054 111. 
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Bijlage	1	Indeling	Whatsappgroepen	in	Dieren	Noord-Oost	

 
 
Wijk Blauw 
(1,2,3,4,5) 

Esdoornhof            
Iepenhof  
Haagbeukhof 

Sparrenhof 
Meidoornlaan 28-112 en 7-119 
Wilgenhof 

Wijk Geel 
(6,10,11,12) 

Cederlaan 1-21                                   
Larixhof   
Meidoornlaan 116-148 en 145-183                                                

Olmenhof  
Pijnboomhof 
Vlierhof 

Wijk Rood 
(13,14,15) 

Essenhof 
Goudenregenlaan 
Harderwijkerweg 4  
Hazelaarhof 

Magnolialaan 
Meidoornlaan 193-197 
Taxuslaan 
De Vlashegge 2-104 en 1-99 

Wijk Groen 
(7,8,9) 

Berkenhof  
Breukinklaan  
Cederlaan 2-36  
Cederlaan 25 (Spar) 

Dennenhof 
Imboslaan 45-57 
De Vlashegge 101-113 
Meidoornlaan 121-143 

 

Indeling Whatsappgroepen in Dieren Noord-Oost

Esdoornhof  Sparrenhof
Iepenhof Meidoornlaan 28-112 en 7-119
Haagbeukhof Wilgenhof
Cederlaan 1-21 Olmenhof
Larixhof Pijnboomhof
Meidoornlaan 116-148 en 145-183 Vlierhof
Essenhof Magnolialaan
Goudenregenlaan Meidoornlaan 193-197
Harderwijkerweg 4 Taxuslaan
Hazelaarhof De Vlashegge 2-104 en 1-99
Berkenhof Dennenhof
Breukinklaan Imboslaan 45-57
Cederlaan 2-36 De Vlashegge 101-113
Cederlaan 25 (Spar) Meidoornlaan 121-143

Wijk Blauw 
(1,2,3,4,5)

Wijk Geel 
(6,10,11,12)

Wijk Rood 
(13,14,15)

Wijk Groen 
(7,8,9)
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Aanmeldformulier WhatsApp buurtpreventie Dieren Noord Oost

Naam + Voorletters: 
 
Adres: 
 
Postcode /plaats: 
 
Telefoonnummer Mobiel: 
 
Telefoonnummer Thuis: 
 
Geboortedatum: 
 
E-mailadres: 
 
Handtekening:
En akkoord met de spelregels
 

Dit aanmeldformulier inleveren bij het secretariaat van Wijkplatform Dieren Noord Oost aan de Meidoornlaan 116 
bij dhr. D. van Beveren. 

Spelregels WhatsAppgroep:
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Dieren Noord Oost.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
 – S = Signaleer
 – A = Alarmeer 112
 – A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
 – R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
 
 De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”).
 Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 
 meldingen.
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens 
 het besturen van een voertuig.
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, 
 wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte 
 en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
9. Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
10. Uitwisseling van (niet spoedeisende) berichten gebeurd via de Facebookgroep.
11. Mededelingen worden door de wijkcoördinatoren gedaan via de Facebookpagina/groep en het Twitteraccount. 
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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


