WIJKPLAN DIEREN NOORD OOST

Dieren Noord Oost
Veilig en plezierig wonen in het groen

SAMENVATTING
Het Wijkplatform Dieren Noord Oost (DiNO) is de vereniging van en voor alle wijkbewoners in de wijk Dieren Noord Oost. De vereniging is in 2006 is door een enthousiaste groep wijkbewoners, mede op initiatief
van de gemeente Rheden opgericht. Alle bewoners van Dieren Noord Oost kunnen lid worden van DiNO.
De vereniging heeft momenteel zo’n 150 leden/donateurs.
Zowel vanuit de wijk als vanuit de gemeente Rheden ontstond de behoefte om de contacten tussen wijkbewoners en het gemeentelijk apparaat te intensiveren en besluitvormingsprocessen rondom het leefklimaat in de wijk Dieren Noord Oost te stroomlijnen en te structureren.
DiNO heeft de afgelopen zes jaar haar activiteiten gericht op een aantal zaken binnen de wijk, zoals jongerenontmoetingsplek (JOP), aanpak overlast voetbalveld, aanpak overlast hondenpoep, opknappen bushokje, jaarlijkse zwerfvuilacties, invoering buurtpreventie, aanpak achterstallig onderhoud in bestrating, aanpak verkeersonveilige situaties, energiebesparingsproject, inspraak en aanpassing bouwproject Imboschveld, en bomenbehoud In Vlierhof en Sparrenhof.
Voor de komende periode staat er een aantal nog op te lossen vraagstukken op het programma: terugdringen parkeeroverlast, terugdringen snelheid auto’s in de wijk en juiste balans tussen maximum toegestane
snelheid en wegconstructie en –inrichting, woonerven instellen in alle hofjes, bevordering groenonderhoud, behoud van bomen in de wijk, behoud en onderhoud speelvoorzieningen, bevordering betrokkenheid bewoners bij de leefomgeving, zwerfvuilbestrijding, gevolgen Traverse voor Dieren Noord Oost en Kanaalweg, onderhoud en uitbouw buurtpreventie en bevordering van een efficiënte en productieve overlegstructuur met de gemeente.
Dit wijkplan beoogt een visie neer te zetten waarmee DiNO en de bewoners van de wijk de eerstkomende
jaren vooruit kunnen.
Uitgangspunt van DiNO is om op concrete en doelgerichte wijze te werken aan de verbetering van de leefomgeving in Dieren Noord Oost. DiNO heeft rondom de door de bewoners gesignaleerde probleemgebieden commissies en projectgroepen geformeerd die zich inspannen om oplossingen te vinden en uit te voeren: verkeersveiligheid, buurtpreventie, groen en zwerfvuilbestrijding en Traverse Dieren. DiNO beoogt actief in te spelen op problemen die zich in Dieren Noord Oost voordoen en de acties van bewoners te ondersteunen onder de „DiNO-paraplu”. Bewoners hebben geen behoefte aan vergaderen om het vergaderen,
maar willen zich wel persoonlijk inzetten voor het oplossen van concrete problemen in de wijk (bijvoorbeeld bestrijding overlast, bomenbehoud, groenonderhoud). DiNO onderhoudt daarom een “basisorganisatie”, die naar behoefte kan worden uitgebreid met projectmatige acties.
DiNO werkt dit in de praktijk uit door te bevorderen dat zoveel mogelijk bewoners van Dieren Noord Oost
lid worden van de vereniging, het werven van donateurs, regelmatig uitbrengen van nieuwsbrieven, het organiseren van thema-avonden, formeren van projectgroepen en werkgroepen rond relevante beleidsgebieden, steun geven aan initiatieven van wijkbewoners, het houden van openbare bestuursvergaderingen,
het publiceren van alle verenigingsinformatie op de website www.dierennoordoost.nl, het onderhouden
van contacten met andere wijkplatforms, organisaties, de gemeente en de wijkagent.
Het algemeen bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden; het streven is van iedere projectgroep en commissie in ieder geval één lid (zijnde de coördinator) in
het bestuur op te nemen om een soepele communicatie tussen bestuur, commissies en projectgroepen te
bevorderen. Het algemeen bestuur komt circa eennmaal per 6 tot 8 weken bijeen. De algemene vergadering is vooral bedoeld om het algemene verenigingsbeleid met elkaar te bespreken.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en één of meer leden
uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur komt ca. éénmaal per maand bijeen, zo nodig en/of wenselijk in combinatie met de bijeenkomst van het algemeen bestuur.
Ledenvergaderingen, vergaderingen van het algemeen bestuur, de commissies en de projectgroepen vinden zoveel mogelijk plaats in het wijkcentrum “De Drieschaar”, meestal op de derde donderdag van de
maand. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden van DiNO.
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INLEIDING
DiNO in het kort
In 2006 is door een enthousiaste groep wijkbewoners, mede op initiatief van de gemeente Rheden, het
Wijkplatform Dieren Noord Oost (DiNO) opgericht. Het wijkplatform bestond afgelopen jaar dus 5 jaar. Dat
is een goed moment om terug te kijken op de activiteiten die sinds 2006 zijn uitgevoerd, hoe onze organisatie zich heeft ontwikkeld en welke aanpak wordt gekozen voor de komende jaren.
Om te inventariseren welke wensen en vraagstukken bij de bewoners van Dieren Noord Oost leven is meteen na de oprichting van DiNO in 2006 in opdracht van DiNO door de Hogeschool Arnhem Nijmegen een

Tekening: Sophie Middeljans

belevingsonderzoek onder de bevolking uitgevoerd dat de basis vormt voor het activiteitenscala van het
wijkplatform.

Vereniging Wijkplatform DiNO
Om de democratie binnen het wijkplatform en de betrokkenheid van de wijkbewoners te vergroten is gekozen voor de verenigingsvorm als organisatiestructuur. Alle wijkbewoners van Dieren Noord Oost kunnen
lid of donateur worden van DiNO.

Gedaan
Binnen de organisatie zijn werkgroepen actief, die een aantal zaken binnen de wijk hebben aangepakt:
• stroomlijnen discussie jongerenontmoetingsplek (JOP)
• aanpak overlast voetbalveld
• aanpak overlast hondenpoep
• opknappen bushokje
• jaarlijkse zwerfvuilacties
• invoering buurtpreventie
Wijkplan Dieren Noord Oost
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•
•
•
•
•

aanpak achterstallig onderhoud in bestrating
aanpak verkeersonveilige situaties
energiebesparingsproject
inspraak en aanpassing bouwproject Imboschveld
bomenbehoud Vlierhof en Sparrenhof

Nog te doen
Ook staan er nog op te lossen vraagstukken op het programma:
• parkeerproblematiek
• terugdringen snelheid van auto’s in de wijk
• woonerven instellen in alle hofjes
• bevordering groenonderhoud
• behoud van bomen in de wijk
• speelbos
• bevordering betrokkenheid bewoners bij de leefomgeving
• gevolgen Traverse voor Dieren Noord Oost en Kanaalweg
• onderhoud en uitbouw buurtpreventie
• opstelling en onderhouden wijkplan

Doel van dit wijkplan
Het wijkplatform heeft zich thans zover ontwikkeld dat het zinvol is haar doelen, werkwijze en aandachtsvelden vast te leggen in een wijkplan. Dit wijkplan beoogt een visie neer te zetten waarmee DiNO en de
bewoners van de wijk de eerstkomende jaren vooruit kunnen.

De kindertekeningen in dit plan
Begin 2012 hield DiNO een tekenwedstrijd op de beide basisscholen in de wijk, met de wijk als uitgangspunt. Van de openbare basisschool ’t Schaddeveld deden 18 kinderen mee, van de protestants-christelijke
basisschool De Boomgaard 58 kinderen. Een jury uit het DiNO-bestuur gaf vier tekeningen een eerste prijs
en vier een eervolle vermelding. Op 3 april 2012 reikte wethouder Ron König de bijbehorende prijzen en
oorkondes uit. De acht winnende tekeningen staan in dit wijkplan:
1e prijs ’t Schaddeveld:
○ Sophie Middeljans

blz.

5

Eervolle vermelding ’t Schaddeveld
○ Maureen le Conge
blz.

7

1e prijs De Boomgaard:
○ Frank Lomans
○ David Hermsen
○ Micha Wardenaar

blz. 8
blz. 15
blz. 24

Eervolle vermeldingen De Boomgaard
○ Noa Verdoni
blz. 20
○ Luuk Brouwer
blz. 22
○ Yindee Kapel
blz. 15
Maureen le Conge bekijkt haar eervolle vermelding; haar
klasgenootjes, de juf en wethouder Ron König kijken toe
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1. DIEREN NOORD OOST
1.1. Karakterisering van de wijk
De wijk Dieren Noord Oost wordt begrensd door de Harderwijkerweg – Imboslaan – Kanaalweg.
Het is een groene wijk met vooral een woonfunctie, waarvan de bouw is begonnen in 1977. De
wijk telt ca. 950 huizen, merendeels koop-, maar ook een flink aantal huurwoningen. De huurwoningen worden verhuurd en onderhouden door woningbouwcorporatie Vivare. De wijk heeft twee
basisscholen, ’t Schaddeveld en de Boomgaard, en een wijkcentrum, De Drieschaar, waarin allerhande cursussen worden gegeven en recreatieve activiteiten worden gehouden.

Tekening: Maureen le Conge

Er is één buurtsupermarkt met postagentschap, de Spar. Er zijn geen grote bedrijven, maar wel
veel kleine bedrijfjes aan huis (zzp’ers) gehuisvest (zie o.a. ook de adverteerders in de nieuwsbrief
van DiNO). T.a.v. het openbaar vervoer: over de Harderwijkerweg rijdt een bus van station Apeldoorn via station Dieren naar station Arnhem v.v. Sinds 12 december 2011 rijdt er een buurtbus,
Spankeren - station Dieren - winkelcentrum Callunaplein - Dieren Noord Oost v.v.

1.2. Algemene visie op de wijk
Uitgangspunt van DiNO is om op concrete en doelgerichte
wijze te werken aan de verbetering van de leefomgeving in
de wijk Dieren Noord Oost. Het onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft laten zien dat de inwoners van Dieren Noord Oost in het algemeen zeer tevreden zijn over hun woon- en leefomgeving (gemiddeld
waarderingscijfer 7½). Wel is er een aantal ergernissen en
verbeterpunten, zoals hondenpoep, rommel op straat, vernielingen, overlast van jongeren (voetbalveld), parkeerproblematiek, verkeersveiligheid (te hard
rijden), verkeerstoezicht, groenonderhoud, speelgelegenheden voor kinderen, zebrapaden bij de
scholen en openstelling van het buurtcentrum. Er zijn na het onderzoek van 2006 geen signalen
ontvangen dat de wensen van de bewoners aanmerkelijk veranderd zijn. Er is in 2009 een aanvullend onderzoek naar de parkeerproblematiek gedaan.
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DiNO heeft sinds haar oprichting rondom de door de bewoners gesignaleerde probleemgebieden
commissies en projectgroepen geformeerd die zich inspannen om oplossingen te vinden en uit te
voeren (Verkeersveiligheid, Buurtpreventie, Groenbehoud en zwerfvuilbestrijding). Specifiek voor
jongeren is samengewerkt met het buurthuiswerk en de welzijnsorganisaties.
De wijk Dieren Noord Oost bestaat nu zo’n 35 jaar. Veel bewoners bezitten een koophuis, de rest
is in eigendom bij een woningbouwcorporatie. Er wordt daardoor gelukkig veel gedaan aan huizenonderhoud, waardoor de onderhoudstoestand van de huizen goed is te noemen. Wel vraagt de
openbare ruimte (groen, speelvoorzieningen, woonerven, bestrating, parkeren) 35 jaar na de
bouw flinke investeringen in onderhoud.
DiNO beoogt actief in te spelen op problemen die zich in Dieren Noord Oost voordoen en de acties
van bewoners te ondersteunen onder de „DiNO-paraplu”. Bewoners zijn moeilijk te mobiliseren
voor vergaderingen en bestuurs- en beleidszaken, maar willen zich wel persoonlijk inzetten voor
het oplossen van concrete problemen in de wijk (bijvoorbeeld bestrijding overlast, bomenbehoud,
groenonderhoud). DiNO onderhoudt daarom een “basisorganisatie”, die naar behoefte kan worden uitgebreid met projectmatige acties.
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2. WIJKPLATFORM DINO

Tekening: Frank Lomas

2.1. DiNO 2006 - 2010
Zowel vanuit de wijk als vanuit de gemeente Rheden ontstond de behoefte om de contacten tussen
wijkbewoners en het gemeentelijk apparaat te intensiveren en besluitvormingsprocessen rondom
het leefklimaat in de wijk Dieren Noord Oost te stroomlijnen en te structureren. De gemeente wilde de bewoners door Wijk- en dorpsgericht werken (WDW) meer betrekken bij de gemeentelijke
besluitvorming en de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners verbeteren. De gemeentelijke beleidsnota Wijk- en Dorpsgericht Werken 2006 (opschalingsnota) meldde hierover:
„Al geruime tijd beweegt het op het snijvlak tussen burger en politiek bestuur. Hierbij staat het herwinnen van het vertrouwen in de gemeente centraal en het besef van de gemeente dat zij niet alles
alleen kan. In het beleidsplan 2002-2006 heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat zij er binnen het beleid prioriteit aan geeft om „als gemeentebestuur open te staan
voor de inwoners (relatie gemeente-inwoners) en dat gesteund door een efficiënte, resultaatgerichte en klantvriendelijke organisatie”. In het beleidsplan is daarom opgenomen dat het Wijk- en
Dorpsgericht Werken (in het vervolg WDW) in 2006 gemeentebreed is ingevoerd. Het herwinnen
van vertrouwen staat hierbij centraal.”
De gemeente heeft dit uitgangspunt uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma WDW:
Het Wijk- en Dorpsgericht Werken gemeentebreed opschalen door het:
• vormgeven van de communicatie tussen gemeente en belangengroepen in alle kernen en wijken
• implementeren van het WDW in de gemeentelijke organisatie
• ondersteunen van belangengroepen bij hun organisatieontwikkeling.
De gemeente heeft op basis van het thema Bestuurlijke Vernieuwing en de uitgangspunten WDW
de volgende doelstelling geformuleerd, die door de inzet van het WDW bereikt moet worden:
„Het bouwen of verbeteren van een brug tussen burgers en gemeente, die enerzijds activeert tot
sociaal burgerschap (betrokkenheid bij de woon- en leefomgeving) en anderzijds de overheidsrespons meer adequaat maakt.
Wijkplan Dieren Noord Oost
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In deze doelstelling zijn de volgende drie elementen van belang: door het WDW
• wordt de afstand tussen burger en gemeentebestuur verkleind
• speelt de gemeente sneller in op de wensen en behoeften van de inwoners
• worden burgers meer bij de woon- en leefomgeving betrokken (bevorderen van sociaal burgerschap).
DiNO heeft hieraan op een productieve manier invulling kunnen geven, tot 2009 in goede samenwerking met de wijk- en dorpscoördinator. Deze vormde een goede verbindingsschakel met het
ambtelijke apparaat van de gemeente. Diverse projecten zijn op die manier tot een goed einde
gebracht. Voorbeelden hiervan zijn in de inleiding opgesomd.
In haar evaluatienota (2008) komt de gemeente tot de conclusie dat de opschaling van het WDW
grotendeels is geslaagd, maar dat de inzet van de gemeente hier niet kan eindigen. De opschaling
verdient op een aantal aspecten nog de nodige aandacht en de organisatie moet beheerd worden.
Vervolgens formuleert de gemeente de volgende aanbevelingen:
• continueren van de structurele contacten tussen gemeente en belangenverenigingen
• versterken informatie-uitwisseling tussen belangengroepen
• ondersteunen van initiatieven om te komen tot meer belangengroepen of platforms
• versterken van de naamsbekendheid van WDW binnen het gemeentelijk apparaat
• verbeteren van de borging van WDW in gemeentelijk beleid en uitvoering
• de borging van het WDW in beleid en uitvoering dient structureel geregeld te worden
• versterken pro-actief werken en verbeteren van gebiedsgerichte afstemming
• regelen borging van de positie van de wijkcoördinatoren.
Tot zover enkele citaten uit de gemeentelijke nota’s.

2.2. DiNO na 2010
In plaats daarvan heeft de gemeente in 2010 besloten het wijk- en dorpsgericht werken geheel af
te schaffen en de twee formatieplaatsen van het WDW weg te bezuinigen. Structureel overleg
werd afgeschaft. Wijkplatforms worden verwezen naar het publieksbureau.
De WDW-werkwijze heeft ons als voordeel gebracht dat wij als wijkplatform door de WDW-coördinator regelmatig op de hoogte werden gehouden van nieuwe ontwikkelingen en plannen. Uit ervaring is ons gebleken dat er tussen de diverse gemeentelijke afdelingen zeer grote verschillen bestaan in beleid en vermogen om te communiceren met burgers. Zelfs binnen afdelingen treffen wij
hier zeer grote verschillen aan. De WDW-coördinatoren functioneerden als „smeerolie” tussen DiNO en de gemeentelijke afdelingen die wat minder „communicatief” waren (en zijn) ingesteld.
Het afschaffen van WDW noodzaakt ons wijkplatform tot een nieuwe positiebepaling ten opzichte
van de gemeente (zie hoofdstuk 5 van dit Wijkplan). Dat is één van de redenen van het opstellen
van dit wijkplan.
Alhoewel het WDW als instituut binnen de gemeente is afgeschaft, moeten wij aannemen dat de
doelen die de gemeente in het verleden heeft geformuleerd (zie de cursief gedrukte citaten hierboven), nog steeds als algemeen uitgangspunt geldend zijn. Wij verwachten daarom anderzijds
ook van de zijde van de gemeente Rheden een actieve opstelling in het (vroegtijdig) betrekken van
wijkbewoners bij besluitvorming over aangelegenheden die onze wijk betreffen en een actief luisterend oor voor het realiseren van in de wijk levende wensen. Het gemeentelijke apparaat is er
voor de burgers, toch?
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3. WERKWIJZE VERENIGING WIJKPLATFORM DINO
3.1. Doelstelling in de praktijk
De statuten van de vereniging geven aan dat de vereniging haar doel onder meer tracht te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden, door het onderhouden van contacten met de gemeente, de politie, organisaties op gebied van volkshuisvesting, andere organisaties
en de bewoners van de wijk en met alle overige wettelijke middelen
DiNO werkt dit in de praktijk uit door:
• te bevorderen dat zoveel mogelijk bewoners van Dieren Noord Oost lid worden van de vereniging
• het werven van donateurs
• regelmatig nieuwsbrieven uit te brengen
• thema-avonden te organiseren
• projectgroepen te formeren rond relevante beleidsgebieden
• werken in commissies (Verkeersveiligheid, Communicatie & acquisitie, Groenbehoud & zwerfvuilbestrijding, Buurtpreventie, Traverse Dieren)
• steun te geven aan initiatieven van wijkbewoners
• openbare bestuursvergaderingen te houden
• alle verenigingsinformatie te publiceren op de website www.dierennoordoost.nl
• contacten te onderhouden met andere wijkplatforms, organisaties, de gemeente en de wijkagent.

3.2. Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene
bestuursleden; het streven is van iedere projectgroep en commissie in ieder geval één lid (zijnde
de coördinator) in het bestuur op te nemen om een soepele communicatie tussen bestuur, commissies en projectgroepen te bevorderen.
Het algemeen bestuur komt c.a. éénmaal per 6 tot 8 weken bijeen. De algemene vergadering is
vooral bedoeld om het algemene verenigingsbeleid met elkaar te bespreken.
Bestuur, projectgroepen en commissies informeren elkaar via e-mails. Formele schriftelijke contacten met leden en andere organisaties verlopen uitsluitend door tussenkomst van de secretaris
van het bestuur.

3.3. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en één of meer
leden uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur komt ca. éénmaal per maand bijeen, zo nodig en/of wenselijk in combinatie met de bijeenkomst van het algemeen bestuur.

3.3.1. Taakverdeling dagelijks bestuur
• De voorzitter treedt naar buiten op als woordvoerder voor het wijkplatform; hij kan
zich laten vertegenwoordigen door een van de andere leden van het dagelijks bestuur.
• De secretaris draagt zorg voor de doorzending van externe post en e-mail naar de behandelende functionaris, commissie of projectgroep.
• De penningmeester draagt zorg voor het tijdig verrichten van de betalingen en het innen van contributies, donaties en advertentiegelden.

3.3.2. Relatie dagelijks bestuur – algemeen bestuur
Het dagelijks bestuur regelt zelfstandig de dagelijkse gang van zaken, maar raadpleegt zonodig het algemeen bestuur.
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3.4. Vergaderingen
• Ledenvergaderingen, vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de commissies en de projectgroepen vinden zoveel mogelijk plaats in het buurtcentrum.
• Als vergaderavond voor algemeen en dagelijks bestuur wordt zoveel mogelijk de derde donderdag van de maand aangehouden.

3.5. Deelname in PlatBORD
Verder neemt het bestuur deel aan het Platform Belangen Organisaties
Rhedense Dorpen (PlatBORD). Hierin wisselen de belangenorganisaties in
de gemeente ervaringen uit en steunen zij elkaar waar mogelijk en nodig,
vooral met als oogmerk om als belangenverenigingen serieus te worden
genomen door de gemeente.

3.6. Financiële middelen
DiNO wordt grotendeels gesubsidieerd door de gemeente. Daarnaast leveren de advertenties in
de nieuwsbrieven ook middelen op om de nieuwsbrief minimaal tweemaal per jaar te laten verschijnen. Verder kunnen de bewoners van de wijk zich vrijwillig aanmelden als donateur (minimaal
€ 5,- per jaar), hetgeen DiNO wat meer armslag geeft om zaken aan te pakken. Inmiddels hebben
zich al de nodige bewoners als zodanig aangemeld.

3.7. Sociale media
DiNO is ook te vinden op Twitter en Facebook. Aanmelding als volger van DiNO om op de hoogte
gehouden te worden over actuele DiNO-nieuwtjes gaat via @wpfDiNO op Twitter. Ook heeft DiNO
een Facebook-groep opgestart. Deze groep is alleen toegankelijk voor inwoners van Dieren Noord
Oost. Zij kunnen zich aanmelden bij Facebook en de groep [wpf DiNO] of via een e-mail naar
info@dieren noordoost.nl. Iedere groepsdeelnemer kan in de DiNO-groep schrijven over onderwerpen die belangrijk zijn voor Dieren Noord Oost.
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3. Werkwijze Wijkplatform DiNO

4. PROJECTGROEPEN
4.1. Communicatie
De projectgroep communicatie houdt zich bezig met de communicatieaspecten van het wijkplatform in de breedste zin van het woord, dus communiceren met de bewoners van de wijk, de gemeente, donateurs, de regionale media, adverteerders en andere belangstellenden.
Specifieke communicatie op het terrein van een projectgroep wordt door de groep zelf uitgevoerd.
Officiële correspondentie vindt uitsluitend plaats via het bestuur in de persoon van de secretaris.

4.1.1. Doelen
DiNO is een wijkplatform voor en door bewoners van Dieren Noord Oost. Daarom is goede
onderlinge communicatie van groot belang. DiNO wil in de communicatie met de bewoners
van Dieren Noord Oost het volgende te bereiken:
• zoveel mogelijk bewoners informeren over de activiteiten van het wijkplatform
• bevorderen dat bewoners actief zijn bij activiteiten van het wijkplatform
• mogelijkheden scheppen dat bewoners de weg kunnen vinden naar DiNO en onderwerpen voor het wijkplatform kunnen aandragen.

4.1.2. Middelen
4.1.2.1. Website
Op de website www.dierennoordoost.nl wordt alle informatie, verslagen, activiteiten, nieuws etc. van DiNO geplaatst.

4.1.2.2. Papieren Nieuwsbrief
2 tot 3 maal per jaar wordt een papieren nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrieven worden huis aan huis bezorgd (± 950 adressen) in de hele wijk Dieren
Noord Oost.

4.1.2.3. Digitale Nieuwsbrief
Tussentijds worden de bewoners op de hoogte gehouden via digitale nieuwsbrieven die per e-mail aan de ca. 160 donateurs/leden/wijkbewoners worden verstuurd. Deze digitale nieuwsbrieven worden ook gebruikt voor het aankondigen
van speciale evenementen, voor het houden van enquêtes en het werven van donateurs. Bewoners kunnen zich kosteloos voor de digitale nieuwsbrief aanmelden.

4.1.2.4. Media
Om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van DiNO of standpunten van
het wijkplatform toe te lichten, wordt er zo nodig contact gezocht worden met
streekbladen of regionale kranten.

4.1.3. Adverteerders
• Bedrijven en zzp’ers worden in de gelegenheid gesteld in de papieren nieuwsbrief te
adverteren. Op deze manier kunnen zij de bewoners van Dieren Noord Oost heel gericht benaderen.
• De advertenties maken het voor DiNO mogelijk de papieren nieuwsbrief mede te financieren. Advertentietarieven zijn vermeld op de website.
• Adverteerders worden ook actief door de werkgroep communicatie benaderd.

Wijkplan Dieren Noord Oost
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4.1.4. Eigen huisstijl
• DiNO heeft een eigen logo en stijl die bij de digitale en papieren communicatie gebruikt
worden.
• Er is een template voor een brief voor externe communicatie.

4.1.5. Bushokje
• De mooi opgeknapte hangplek aan het begin van de wijk op de Meidoornlaan geeft ook
bekendheid aan DiNO door de herkenbare DiNO-afbeeldingen.

• In 2011 wordt een (bus)bord bij de hangplek geplaatst met informatie over het ontstaan van het project en over DiNO.

4.2. Verkeersaangelegenheden
4.2.1. Algemene doelstelling
De doelstelling is het bevorderen van de verkeersveiligheid in de wijk Dieren Noord Oost. De
projectgroep die is belast met deze doelstelling zet zich in voor de realisering ervan door het:
• (min of meer permanent) inventariseren van de wensen en opmerkingen van de bewoners van de wijk
• leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties die in het maatschappelijk verkeer te maken hebben met verkeersveiligheid
• uitvoeren van (literatuur)onderzoek en het raadplegen van bronnen
• doen van concrete voorstellen (aan de gemeente) op het punt van de verkeersveiligheid
• (structureel) overleggen met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) en de politie
• doen van waarnemingen en registreren van meldingen van verkeersgevaarlijk gedrag.

4.2.2. Werkwijze
De medewerkers van deze groep komen regelmatig bij elkaar op basis van een agenda. Er
wordt een verslag gemaakt van het overleg. Agenda’s en verslagen zijn openbaar, evenals
de bijeenkomsten zelf.

Wijkplan Dieren Noord Oost
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Zonder informatie en ondersteuning vanuit de wijk kan de projectgroep slechts moeizaam
functioneren. DiNO wil immers een platform te zijn voor de inwoners van de wijk. Draagvlak en input van de bewoners zijn daarom essentieel voor beleidsontwikkeling, verdere acties en planontwikkeling. Daarnaast zijn ook financiële middelen nodig, bijvoorbeeld voor
publicaties, uitnodigingen etc. Uiteraard is elke vorm van hulp of kritiek welkom. De website van DiNO en de nieuwsbrieven zijn vooralsnog de middelen die ons ten dienste staan.
Grootschalige verkeerstechnische plannen als de Traverse Dieren hebben effect op het verkeer in de wijk. Dit valt onder de projectgroep Traverse Dieren (zie aldaar in dit wijkplan).

4.2.3. Verkeerssoorten in de wijk
De aard van het verkeer in Dieren Noord Oost vloeit voort uit het woonkarakter van dit deel
van Dieren. Hierdoor is er sprake van woon-werkverkeer, met name aan het begin van de
ochtend en in de namiddag, onder meer met krapte aan parkeergelegenheid buiten kantooruren op een aantal plekken in de wijk als gevolg.
De kinderen van de basisscholen en de mensen die niet beroepsmatig werken vormen samen
het woon-wijkverkeer, een groep verkeersparticipanten die minstens even belangrijk is. De
inspanningen gericht op verkeersveiligheid komen vooral hen toe.

4.2.4. Verkeer de wijk in en uit
Het uitgaande en inkomende verkeer van de wijk verloopt via de Abelenlaan, Cederlaan,
Meidoornlaan en Breukinklaan van en naar de drie voorrangswegen met een duidelijke verkeersfunctie die de wijk omsluiten in de vorm van een U, de Kanaalweg, Imboslaan en Harderwijkerweg. Mede doordat de hoekpunten van deze U voorzien zijn van een rotonde (Harderwijkerweg–Cederlaan, Kanaalweg–Imboslaan) of permanent functionerende verkeerslichten (Harderwijkerweg–Imboslaan) zijn er bij deze wegaansluitingen zelden aanrijdingen.

Van de drie overige toegangspunten voor alle verkeer is de T-kruising Harderwijkerweg–
Abelenlaan ruim en overzichtelijk en de kruising Imboslaan–Meidoornlaan–Industrielaan
vanwege geparkeerde auto’s op de Imboslaan vooral ’s avonds en in het weekend onoverzichtelijk. De aansluiting Imboslaan–Breukinklaan is weinig overzichtelijk waardoor geregeld
sprake is van een „bijna-aanrijding”.
Wijkplan Dieren Noord Oost
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De drie aansluitingen voor alleen fietsers zijn duidelijk gemarkeerd en kunnen niet worden
aangemerkt als bijzonder verkeersgevaarlijke punten. Wel vraagt de oversteekbaarheid van
de Kanaalweg voor fietsers op het Nachtegaalspad - waarover drie toeristische fietsroutes
lopen - om een duidelijke verbetering.

4.2.5. Verkeer in de wijk
Het verkeer binnen de wijk geeft reden tot zorg op de wijkontsluitingswegen Meidoornlaan,
Cederlaan, Breukinklaan en De Vlashegge, in verband met de snelheid van motorvoertuigen. Op deze wegen zal de veiligheid gediend zijn door het instellen van de 30 km-limiet,
mits deze verandering gepaard gaat met het aanbrengen van de daarbij voorgeschreven infrastructurele voorzieningen die een hogere snelheid tegengaan.
Op de plaats waar woonerven en andere daarop gelijkende woon/-speelstraten uitmonden
op deze 30 km-wegen zullen passende veiligheidsvoorzieningen moeten komen. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat bedoelde wegtypen/-soorten verschillen in aard en in weggedrag van de aanwezige lopende, fietsende en spelende weggebruikers.
Het is van belang erop te wijzen dat de alom gebruikelijke snelheid van het gemotoriseerde
verkeer in laatstbedoelde woon- en speelstraten/woonerven aanzienlijk lager ligt dan gebruikelijk is op 30 km wegen. Daar wordt in het algemeen met een hogere snelheid dan 30
km per uur gereden. Dit verschil is aan te merken als een bijzondere gevarenfactor.

4.2.6. Actuele ontwikkelingen
4.2.6.1. Invoering 30 km-zone
In Nederland is de algemeen toegestane maximumsnelheid binnen bebouwde kommen 50 km/u. Deze limiet wordt tegenwoordig alleen aanvaardbaar geacht voor wegen met een
een kenbare verkeersfunctie. De gemeente Rheden heeft
het voornemen om de wijk Dieren Noord Oost aan te wijzen als gebied waar de maximumsnelheid geldt van 30 km
per uur. Dit past in de algemene (landelijke) aanpak om in
woon-/verblijfsgebieden de snelheid van het verkeer te verlagen en daarmee onder andere de verkeersveiligheid te bevorderen. Deze aanpassing zal ook een gunstig effect hebben op geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Essentieel is de motivering om de wijkfunctie wonen en het daarmee direct verband houdende weggebruik, alsmede de gang naar de wijkscholen en het ‘op
straat spelen’ bepalend te laten zijn voor het verkeerskarakter van de straten in
de wijk. Dit gaat bewust ten koste van de privileges voor motorvoertuigen die van
toepassing zijn op wegen waarop de algemene norm van 50 km/u geldt.
In enkele wijken in Dieren is de maatregel al ingevoerd. We zullen trachten de ervaringen aldaar te achterhalen. Verder heeft DiNO de volgende (aanvullende)
maatregelen in gedachten:
• aanleg van snelheidsremmende voorzieningen, zoals verkeersdrempels, en/of
cascades bij voorkeur bij de entree van de wijk, ter hoogte van de gemeentelijke werkplaats, en in de Breukinklaan
• extra aandacht voor de schoolomgeving (‘schoolzone’ of woonerf instellen)
• duiding van zone niet alleen bij begin en eind, doch ook ‘onderweg’ dit laatste
bijvoorbeeld in de vorm van symbolische tekens op de lantaarnpalen
• (aanvankelijk) verscherpt toezicht op het naleven van de regel (cameratoezicht, duiding van uw gereden snelheid, ...)
• kruispunt Cederlaan – Meidoornlaan voorzien van een verkeerstafel.
Het is de bedoeling om bovenstaande onderwerpen nader uit te werken, voor te
stellen aan de bewoners, en vervolgens op te nemen in een Plan van Eisen, dat
aan de gemeente wordt voorgelegd.
Wijkplan Dieren Noord Oost
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4.2.6.2. Woonerven
Bij een snelheid van 30 km/u heeft een bestuurder van een motorvoertuig die
plotseling moet stoppen bijvoorbeeld voor een kind dat spontaan de weg op rent,
een totale reactie- en remafstand nodig van minimaal 15 meter! Op straten waar
kinderen opgaan in hun spel of zich concentreren op andere kinderen (en die kans
is aanzienlijk als er ter plaatse geen trottoirs zijn) is deze remafstand een onaanvaardbaar risico. Op plaatsen waar een maximumsnelheid van 30 km/u onverenigbaar is met primaire veiligheidseisen, is het noodzakelijk een woonerf in te
stellen. Daar is de maximum toegestane snelheid beperkt tot „stapvoets rijden”,
door de Hoge Raad in 2006 vastgelegd op maximaal 15 km/u.
Het onderscheid / de markering tussen straten in de 30 km-zone en de binnen dat
gebied aanwezige woonerven zal op een duidelijk zichtbare wijze kenbaar moeten
zijn. Hiermee zullen wij ons nadrukkelijk gaan bemoeien.
DiNO heeft zich reeds langere tijd ingespannen om uniformiteit in de wijk te krijgen wat betreft de woonerven.

Tekening: David Hermsen

Enkele kernpunten uit onze visie:
• onduidelijke motivering van de gemeente omtrent het partieel instellen van
woonerven in de wijk
• historische basis betreffende de parkeersituatie op ‘het eigen erf’
• behoefte tot instellen van schoolzone
• consistentie van instellen woonerven in 30 km-zone
• integrale afwegingen omtrent belangen van woonerven
• bereikbaarheid woningen voor hulpdiensten
• parkeergedrag, uiterlijk en inrichting in de niet-woonerven.
De volledige visie op woonerven van de projectgroep staat op de website van DiNO.

4.2.6.3. Speelmogelijkheden kinderen
Dit onderwerp kent een nauwe samenhang met de verkeersveiligheid. Het gaat er
dan om dat kinderen die in de hofjes wonen - waar dus geen trottoirs zijn - ook
veilig kunnen spelen, niet gehinderd door (gemotoriseerd) verkeer.

Wijkplan Dieren Noord Oost
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4.2.6.4. Parkeerbeleid algemeen
Er zijn enkele situaties te noemen waarbij geparkeerde auto’s (bijvoorbeeld in de
Meidoornlaan) tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Indien mogelijk zou de aan-

leg van meer parkeervakken soelaas bieden. Overigens zullen de resultaten van
het onderzoek naar de parkeerproblematiek in de wijk Dieren Noord Oost uit
2009 meespelen bij het zoeken naar verbeteringen.

4.2.6.5. Onderhoud van het wegennet
Kortheidshalve vermelden we hier de volgende aandachtspunten:
• strooibeleid (ook in de hofjes is behoefte aan het sneeuw- en ijsvrij maken)
• versleten wegmarkeringen (dit heeft te maken met adequaat wegonderhoudweg;; wegmarkeringen zijn er niet voor niets)
• gaten in het wegdek
• bebording (duidelijkheid, hoeveelheid).

4.2.6.6. Overige aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

wegversmallingen en andere. beveiligende inrichtingsmogelijkheden
wel of geen trottoir of een eenzijdig trottoir (hofjes hebben geen trottoir)
eenrichtingverkeer (indien wenselijk)
scheiding verkeerssoorten
wel/niet toelaten vrachtverkeer (rijden en parkeren; al in de APV 1 geregeld?)
specifieke voorzieningen voor voetgangers en/of fietsers
scheiding gemotoriseerd verkeer (incl. brommers) en andere weggebruikers
voetgangersgebieden, speelstraten, straten en pleinen voor alle weggebruikers gezamenlijk
• passende verhoudingen tussen maximumsnelheid en wegconstructie/-inrichting
• wegaansluitingsvorm met betrekking tot de voorrangssituatie (ook van hofjes
op doorgaande weg)
• botsende belangen diverse weggebruikers
1

APV = Algemene Plaatselijke Verordening
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• basisscholen bij voorkeur binnen woonerfomgeving (schoolzone instellen)
• straatverlichting (defecten melden bij de gemeente)

4.3. Traverse Dieren
De Projectgroep Traverse Dieren houdt zich bezig met de plannen van provincie en gemeente voor
de verdieping van de N348 - het provinciale deel van de weg Arnhem-Zutphen - tussen de Harderwijkerweg en de Kanaalweg en de gevolgen van die reconstructie voor Dieren Noord Oost en de
Kanaalweg.
De projectgroep opereert niet als zelfstandige commissie, maar participeert in het GBO-overleg
(Gezamenlijke Belangen Organisaties Dieren e.o.). Daarin werken samen: de Stichting Spankerenseweg, de Stichting Hart in Takt, de Belangenvereniging Dieren, de Stichting Burgemeester Willemsestraat, de Winkeliersvereniging Calluna, de Winkeliersvereniging Calluna Carré, de Stichting
Behoud Uiterwaardenlandschap en de vereniging Wijkplatform Dieren Noord Oost (DiNO).
De leden van de projectgroep nemen deel aan de overlegvergaderingen van het GBO, het overleg
met de gemeente en de provincie Gelderland, met als doel een voor Dieren (Noord Oost) zo gunstig mogelijke tracékeuze gerealiseerd te krijgen en de effecten daarvan voor Dieren Noord Oost,
in het bijzonder de Harderwijkerweg, Kanaalweg, Imboslaan en Meidoornlaan zo gunstig mogelijk
te beïnvloeden.
Het GBO heeft in gezamenlijk overleg de zogeheten „Dierense oplossing” voor de traverse voorgesteld, terug te vinden op onze website, www.dierennoordoost.nl/. Intussen heeft Provinciale Staten van Gelderland in een statenbreed aangenomen motie uitgesproken „dat er een groot draagvlak is in de gemeente Rheden voor de variant 3A lang en de Provinciale Staten indien mogelijk
hieraan tegemoet willen komen” en Gedeputeerde Staten opgedragen „in overleg te gaan met de
gemeente Rheden om hier nadere uitwerking aan te geven.” Het eerste resultaat daarvan heeft de
provincie gepresenteerd op 8 mei 2012, een complete uitwerking van de „lange variant”. Op de
provinciale webpagina www.gelderland.nl/eCache/DEF/8/951.html staat verder nog: „Halverwege
2012 spreekt Provinciale Staten zich uit over het definitieve tracé voor Traverse Dieren. Vervolgens
stellen zij begin 2013 het Inpassingsplan Traverse Dieren vast. Naar verwachting start de uitvoering in 2014.” Daaraan vooraf gaan dan nog de terinzagelegging van het Inpassingsplan, de afhandeling eventuele beroepen door de Raad van State en uiteraard de aanbesteding. Verder verwacht
de provincie dat de Traverse in 2017 à 2018 klaar is.

Viaduct over de N348 naar de Harderwijkerweg en het nieuwe stationsplein met de lange tunnelbak,
geknipt uit de videopresentatie van de provincie Gelderland, mei 2012.
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4.4. Groenbehoud & Zwerfvuilbestrijding
4.4.1. De groensituatie in hoofdlijnen
De wijk is circa 35 jaar geleden gerealiseerd. Het aangeplante groen is inmiddels tot volle was-

Tekening: Noa Verdoni

dom gekomen. Er zijn enkele lanen (dus rijk aan bomen) en in de diverse woonhofjes zijn
groenvoorzieningen (bomen, struiken en grasveldjes) aanwezig. In de wijk bevinden zich
een aantal bosgebiedjes, die ten dele als speelbos worden gebruikt.

4.4.2. Algemene doelstelling
DiNO wil de beleving van de groenvoorzieningen in de wijk Dieren Noord Oost bevorderen. De
projectgroep die met deze doelstelling is belast zet zich in voor de realisering ervan door het:
• betrekken van de bewoners van de wijk
• leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties die in het maatschappelijk verkeer te maken hebben met groenvoorziening
• raadplegen van bronnen
• doen van concrete voorstellen (aan de gemeente) op het terrein van de groenvoorziening
• (structureel) overleggen met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk).

4.4.3. Werkwijze van de projectgroep
De (vrijwillige) medewerkers van de groep komen regelmatig bij elkaar op basis van een
agenda. Er wordt een verslag gemaakt van het overleg. Agenda’s en verslagen zijn openbaar, evenals de bijeenkomsten zelf.
Zonder informatie en ondersteuning vanuit de wijk kan de projectgroep slechts moeizaam
functioneren. Input van de bewoners is essentieel voor een geslaagd beleid. DiNO pretendeert immers een platform te zijn voor de inwoners van de wijk. Daarnaast zijn ook financiele middelen nodig en mogelijk realiseerbaar, bijvoorbeeld voor het maken van publicaties,
uitnodigingen etc. Uiteraard is elke vorm van hulp of kritiek welkom. Draagvlak van bewoners is een eerste vereiste voor verdere acties en planontwikkeling. De website van DiNO
en de nieuwsbrieven zijn vooralsnog de middelen die ons ten dienste staan.
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4.4.4. Ontwikkelingen groenbeheer
De gemeente heeft onlangs een gereduceerd bomenbeleid vastgesteld. Kapvergunningen
mogen eerder worden verleend, of zijn zelfs niet meer nodig. Bezuinigingen liggen hieraan
ten grondslag. Er zijn plannen om bewoners het groen in hun omgeving zelf te laten onderhouden. Alle consequenties daarvan zijn nog niet helder. Recentelijk heeft de gemeente
aan DiNO gevraagd haar medewerking te verlenen bij de ontwikkelingen van een terrein in
de wijk (speelbos) waarbij het gaat om creatieve speelmogelijkheden voor kinderen. Er zijn
dus voldoende redenen om de vinger aan de pols te houden.

4.4.5. Zwerfvuilbestrijding
De projectgroep organiseert jaarlijks - tijdens de actieweek „Nederland Schoon”- samen
met de scholen in de wijk, de gemeente, Carion en Vivare een middag waarop het zwerfvuil
in de wijk wordt opgeruimd. Dat is bedoeld om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en
we nemen aan, dat daar een voorbeeld van uit gaat. De kinderen krijgen voldoende begeleiding en middelen voor dat werk en doen met veel enthousiasme mee.

4.4.6. Hondenpoep
Hondenpoep is ook een ergernis van bewoners. Er zijn bakken in de wijk geplaatst waar
poepzakjes kunnen worden gepakt. Ze worden volop gebruikt, maar hondenpoep op straat
blijft echter een aandachtspunt. Meldingen zijn welkom, en we zullen zien of we daar verbeteringen kunnen bereiken.

4.5. Buurtpreventie
Een aantal bewoners heeft in 2006 het initiatief genomen om gestalte te
geven aan het buurtpreventienetwerk, gezamenlijk werken aan een veiliger leefomgeving. Natuurlijk is dat een taak van de politie, maar niet alleen van de politie. Op 24 juni 2006 volgde het officiële startsein van de
buurtpreventie in Dieren Noord Oost. Diverse enthousiaste buurtbewoners zijn bijeen geweest en hebben zich opgegeven om mee te werken aan
de start van het project. Bij alle invalswegen van de wijk staan inmiddels
de waarschuwingsborden. De buurtbewoners worden periodiek geïnformeerd over eventuele criminaliteit in de wijk.

4.5.1. Buurtcoördinatoren
In onze wijk staan ongeveer 950 woningen in hofjes en straten. We hebben de wijk verdeeld in 17 delen en voor elk deel een wijkcontactpersoon gezocht. Deze is het eerste aanspreekpunt voor als je iets vreemds opmerkt of iets over de buurtpreventie wilt weten. Je
kunt iets mondeling doorgeven of schriftelijk (liefst per e-mail). De buurtcoördinatoren zorgen ervoor dat het contact tussen buurtbewoners en politie zo goed mogelijk verloopt.
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4.5.2. Burgernet
In 2008 is de Politieregio Gelderland-Midden van start gegaan met de invoering van Burgernet. Medio 2010 is Burgernet in onze gemeente ingevoerd. Met Burgernet kunnen burgers de politie helpen bij zoekacties na bijvoorbeeld een overval, diefstal van een auto of
vermissing van een kind of oudere. Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en
ondernemers. Deze worden op hun vaste of mobiele telefoon gebeld of ontvangen een
SMS van de politie wanneer er een zoekactie gaat starten. Gevraagd wordt om uit te kijken
naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op
straat of op de werkplek. Op het moment dat de gezochte persoon of het voertuig gezien
wordt, belt men dat gratis door naar een speciaal nummer, dat de politie beschikbaar heeft
gesteld aan de deelnemers van Burgernet. Aanmelden kan via www.burgernet.nl. Er hebben zich inmiddels al enkele duizenden mensen aangemeld.
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5. BELEID EN ACTIVITEITEN VANAF 2011
Het beleid binnen het wijkplatform wordt gerelateerd aan de kerndoelstelling om het algemene welzijn
in de wijk te optimaliseren. Onder beleid wordt verstaan: bestuurlijke gedragslijn, wijze van werken.
Daarbij is onderscheid te maken tussen centrale beleidsuitgangspunten waar het bestuur mee werkt en
projectmatige beleidsuitgangspunten die door de projectteams worden gebruikt. De laatste vloeien
voort uit de eerste en vormen daarvan een specifieke toepassing met betrekking tot de projectdoelen.In
omgekeerde richting is het zo dat beleidsontwikkeling voor een belangrijk deel vanuit de projectgroepen komt.
Het centrale bestuursbeleid van het wijkplatform heeft als doelstelling de betrokkenheid ten aanzien
van en de invloed van de bewoners op het welzijn in de wijk te vergroten.
De specifieke plannen van de diverse projectgroepen zijn opgenomen in de desbetreffende paragrafen
in hoofdstuk 3 van dit wijkplan.

5.1. Beleidsuitgangspunten
5.1.1. Wijkgericht beleid
Binnen de wijk worden de bewoners ondersteund en geactiveerd tot:
• communiceren in wijkverband, ontwikkelen en uitwisselen van ideeën
• meedenken, meepraten en meebeslissen, o.a. ten aanzien van belangen als veiligheid
en verkeersmaatregelen „op maat”
• onderlinge interactie en samenwerking om als wijk een duidelijke visie te ontwikkelen,
die door de gemeente serieus moet worden genomen
• zelfwerkzaamheid ter uitvoering van verbeteringen in de publieke ruimte

Tekening: Luuk Brouwer

Het wijkplatform wil inspelen op en steun geven aan het oplossen van in de wijk opkomende acties.
Zelfwerkzaamheid door wijkbewoners houdt ook verband met het terugtreden door de
gemeente; het wijk- en dorpsgericht werken is door de gemeente stop gezet in verband
met bezuinigingen. Door het ‘terugtreden’ van de gemeente uit de wijk is het initiëren van
beleid voor een goede leefbaarheid eigenlijk vanzelfsprekend meer bij de wijk zélf komen te
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liggen. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor alle wijkbewoners. Dat
hierbij een centraal sturingsbeleid noodzakelijk is spreekt vanzelf.
Tegelijkertijd kan deze zelfwerkzaamheid niet zonder door de gemeente ter beschikking te
stellen beleidsmatige en financiële faciliteiten.
Het bestuur van DiNO zet zich in om een overlegstructuur in onze wijk op te zetten. Daartoe
behoort ook het stimuleren tot ideeënuitwisseling en tot gezamenlijke activiteiten binnen de
wijk. Mogelijk kan het wijkcentrum De Drieschaar gebruikt worden als accommodatie. Om
de samenspraak en de samenhang binnen de
wijk te vergroten kan naast de vergaderbijeenkomsten gedacht worden aan recreatieve en
sportieve wijkontmoetingen. Hiertoe zal ook beleid ontwikkeld moeten worden. In dit kader is
te denken aan een sportieve en ludieke inpassing van de 30 km wegen en -zones, bijvoorbeeld
door middel van een verkeersspel met fietsen
en/of autopeds voor volwassenen, of met skelters op een parcours met kegels waar zo snel
mogelijk doorheen gemanoeuvreerd moet worden zonder de kegels omver te rijden.
De eigenheid van de wijk kan mogelijk visueel tot uitdrukking worden gebracht door het
plaatsen van artistieke elementen, die kenmerkend zijn voor de wijk, vergelijkbaar met het
al gerealiseerde DiNO-bushokje.
Het beleid is er op gericht van Dieren Noord Oost een bijzondere levendige wijk te maken
waar wat valt te beleven en waar men veilig en plezierig woont en verblijft!

5.1.2. Beleid inzake interactie met de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk
Dit beleid is erop gericht structurele contacten met de gemeente op te bouwen en te onderhouden met inbegrip van wederzijdse informatieverstrekking. Hierbij valt o.a. te denken
aan nieuwe beleidsvoornemens van de gemeente, zoals de afschaffing van het kapverbod,
het beleidsvoornemen van het gemeentebestuur om vanwege bezuinigingsreden het onderhoud van de wegen sterk te reduceren en het gemeentelijk beleid t.a.v. groenbeheer en
-behoud. Onzerzijds zal worden aangedrongen op een passende en effectieve overlegstructuur met de gemeente.

5.1.3. Beleid inzake overleg met andere wijk- en belangenverenigingen
Een derde beleidsveld betreft het rechtstreekse overleg met andere wijk- en belangenverenigingen, zowel binnen als buiten de gemeente Rheden. Het doel daarvan is het uitwisselen van ideeën, informatie en ervaringen, óók ten aanzien van samenwerkingsverbanden
met het betrokken gemeentebestuur (zoals in Doesburg!). Binnen de gemeente Rheden
neemt DiNO deel aan het overleg met de andere wijkorganisaties in PlatBORD.

5.2. Actieplannen
Voor de komende tijd liggen concreet de volgende actieplannen voor:
• thematische wijkbijeenkomsten voor actuele ontwikkelingen
• informatie- en overlegmiddag/-avond over 30 km-zone of -wegen
• aanleg of verbetering van snelheidsremmende voorzieningen, zoals verkeersdrempels
• kruispunt Cederlaan–Meidoornlaan voorzien van een „verkeerstafel”
• onderzoek parkeersituaties in de wijk en analyse van problemen
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•
•
•
•
•
•

onderzoek specifieke verkeersvoorzieningen voor voetgangers en fietsers
onderzoek juiste balans tussen maximaal toegestane snelheid en wegconstructie/weginrichting
alertheid voor de effecten van de Traverse Dieren op de algemene verkeerssituatie in onze wijk
jaarlijkse actiemiddag opruiming zwerfvuil en een schone wijk
bevordering van controle op opruimen hondenpoep
behoud en onderhoud van bomen en groenvoorziening

•
•
•
•
•
•
•
•

behoud en onderhoud van speelvoorzieningen
behoud, onderhoud en uitbreiding van woonerven
bescherming van de wijk tegen negatieve gevolgen van Traverse Dieren voor onze wijk
onderhoud en intensivering van het project buurtpreventie.
bevordering van een efficiënte en productieve overlegstructuur met de gemeente
onderhouden van goede kontakten met andere buurtorganisaties
bevordering van betrokkenheid van bewoners bij het wel en wee in de wijk
werving van leden, donateurs en adverteerders.

Tekening: Micha Wardenaar
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6. CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
Het wijkplatform voert overleg en/of werkt samen met diverse organisaties om haar doelen te realiseren. Formele schriftelijke communicatie tussen DiNO en andere organisaties verloopt uitsluitend door
tussenkomst van de secretaris van het dagelijks bestuur. DiNO heeft o.a. contact met

6.1. Overheden
• Gemeente Rheden (wethouders, diverse gemeenteraadsleden en medewerkers van de afdelingen Verkeer, Groen, Openbare werken, Milieu, Spelen, Rayonbeheer, en Wijktoezichthouders)
www.rheden.nl/

• Provincie Gelderland (gedeputeerde verkeer, diverse statenleden, medewerkers van de stuurgroep Traverse Dieren)
www.gelderland.nl

6.2. Overkoepelingen van belangenorganisaties binnen de gemeente
• Gezamenlijke Belangenorganisaties Dieren e.o. (GBO)
• Platform Belangenorganisaties Rhedense Dorpen (PlatBORD)

6.3. Welzijn in de wijk
• Welzijnsorganisatie Carion
www.carion.nu

• Politie, met name de wijkagent (Marjan Schoegje)
marjan.schoegje@gelderland-midden.politie.nl

• Wijkcentrum de Drieschaar
www.dedrieschaar.nl/

6.4. Onderwijs in de wijk
• Openbare basisschool ’t Schaddeveld
schaddeveld-dieren.scholengroepveluwezoom.nl/

• Protestants-christelijke basisschool De Boomgaard
www.de-boomgaardschool.nl/LocatieNoordoost.aspx

6.5. Verkeersveiligheid
• Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Rheden/Rozendaal
• Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG)
www.rovg.nl/

• Netwerk Woonerfgoed
www.woonerfgoed.nl/bas/Welkom.html
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