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Beste buurtbewoners
Voor u ligt het winternummer van de nieuwsbrief van DiNO.
Deze editie staat voor een groot deel in het teken van het
project Ik-buurt-mee. De bedoeling van Ik-buurt-mee is om
als wijkbewoners in samenwerking tussen wijkbewoners en
instanties te komen tot een sociale, prettige en veilige buurt.
Zoals u inmiddels hebt kunnen merken is het team van Ikbuurt-mee vol energie van de slag gegaan om dit project
een geslaagde start te geven. In oktober heeft het Ik-buurtmee team op twintig plaatsen in de wijk contact gelegd met
de wijkbewoners. Ruim tweehonderd bewoners hebben
de enquête ingevuld. Op de centrale startbijeenkomst van
het Ik-buurt-mee project in de Drieschaar waren ruim zestig
wijkbewoners aanwezig. Van daaruit zijn zeven werkgroepen geformeerd die zich gaan inzetten voor een nog meer
sociale, prettige en veilige buurt.
DiNO is een van de partners in het Ik-buurt-mee project.
DiNO en Ik-buurt-mee versterken daardoor elkaar op de terreinen van veiliger verkeer, aanpak parkeerproblematiek en
buurtpreventie.

oud. Belangrijk is dus om aandacht te geven aan het onderhoud van de huizen, maar ook van de straten en het groen,
zodat onze wijk ook een prettige woonwijk blijft.
Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te zorgen dat
onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meld u dat aan voor
een van de werkgroepen of het bestuur, of kom eens langs op
een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. Het vergaderschema
staat op onze website www.dierennoordoost.nl. Aanmelden
donateur kan via info@dierennoordoost.nl
Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO

Website DiNO
Dit voorjaar is de website van DiNO geheel vernieuwd.
Neem eens een kijkje op www.dierennoordoost.nl. U ziet
daar een uitgebreid overzicht van de activiteiten van DiNO,
de agenda voor de komende maanden, de indeling van de
werkgroepen, de contactpersonen buurtpreventie, nieuws
en nog veel meer.

WIJ BUURTEN MEE!
BUURT U OOK MEE?
IK BUURT MEE! STAAT VOOR
HET SAMEN WERKEN AAN
EEN SOCIALE, PRETTIGE,
VEILIGE EN MOOIE BUURT!

Contacten en sociale media
Contacten leggen via de sociale media wordt steeds belangrijker. DiNO zit op Twitter en Facebook. U kunt DiNO op Twitter volgen via @wpfDiNO. Op Facebook kunt u uw mening
geven via de groep wpfDiNO, wel eerst even aanmelden.
Een gesprek van mens tot mens kan natuurlijk ook. Het
DiNO- bestuur vergadert iedere derde donderdag van de
maand en u bent daarbij van harte welkom. Het vergaderrooster vindt u op de website www.dierennoordoost.nl.
Doe mee met uw wijkplatform
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die stelselmatig
werkt aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in
onze wijk. In de werkgroepen verkeer, groen en buurtpreventie wordt gewerkt aan verbetering van de verkeersveiligheid,
het schoonhouden van de wijk en het onderhoud van het
groen, en het voorkomen van criminaliteit, inbraak en vandalisme. Over het algemeen vinden de bewoners van Dieren
Noord Oost onze wijk fijn om in te wonen. Toch zijn er altijd
verbeteringen mogelijk. Onze wijk is inmiddels zo’n 35 jaar

Kijk op www.ikbuurtmee.nl

1

Buurtavond Dieren Noordoost

79% geeft aan tevreden te zijn over hoe de buurtgenoten met elkaar omgaan

Dinsdagavond 17 december 2013
stond om 19.00 uur de koffie
klaar in wijkcentrum
De Drieschaar. Inspirerend,
samen, ontmoeten,
motiverend, verrassend
en uitdagend!
Dit waren de kreten op de uitnodiging die de bewoners van
Dieren ontvingen voor de buurtavond.

66% geeft aan niets te missen in de omgang met straatof buurtgenoten
21% mist gemoedelijkheid of andere sociale omgangsvormen.
45% van de bewoners zou met wel meer mensen uit de
straat kennis willen maken.

Ik buurt mee! is de samenwerking van de gemeente Rheden, diverse organisaties en met de bewoners in Dieren
Noordoost. Samen zijn we verantwoordelijk, samen kunnen
we werken aan een fijne, sociale en veilige buurt. Na een
eerste verkenning en kennismaking met de enquête en de
hofjestour tussen 30 september en 10 oktober is tijdens de
buurtavond de volgende stap gezet.

Bewoners geven aan niet te weten wat er in de Drieschaar te doen is. Er worden verschillende ideeën aangedragen die daar georganiseerd kunnen worden.
Op www.ikbuurtmee.nl staat de uitslag van de enquête, er
liggen ook nog enkele exemplaren in het wijkcentrum De
Drieschaar. Op deze website vindt u meer informatie over Ik
buurt mee! in Dieren Noordoost.

De avond
De opkomst was groot, meer dan 60 buurtgenoten waren
nieuwsgierig naar de uitkomsten en het vervolg van Ik buurt
mee!
Jos Meerssman, buurtcoach, trad op als avondvoorzitter. Jos
stelde het Ik buurt mee! team van Dieren Noordoost voor
en gaf de aftrap voor het programma.
Vervolgens heeft Dirk de Rooij, gemeentelijk projectleider
van Ik buurt mee! in Dieren Noordoost, de resultaten van de
enquête teruggekoppeld. In samenvatting:

Het hoofdprogramma: ontmoeten, samen, inspireren, motiveren en uitdagen!
Iris Kleinlugtenbelt, bewoonster van Dieren Noordoost en
lid van het Ik buurt mee! team leidde ons naar het creatieve
gedeelte. Als inspiratie werden twee korte filmpjes getoond.
Daarna kon een ieder één van de acht thema’s kiezen en
daarover met elkaar in gesprek gaan.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitkomsten van de enquête in samenvatting
De enquête bestond uit vragen over de buurt, buurtgenoten, woonomgeving, ergernissen en wijkcentrum
De Drieschaar. Er zijn 200 enquêtes ingevuld. Dat is
22%, een zeer hoge respons.
Veranderwensen:
• (beter) onderhoud van het groen
• diverse verkeersaangelegenheden
• meer aandacht voor jeugd en jongeren
• meer parkeerplaatsen
• te hard rijden
• meer speelmogelijkheden voor de jeugd
De grootste ergernissen:
• de overlast honden/kattenpoep
• buurt of buren
• (zwerf)vuil op straat
• asociaal parkeergedrag
De oplossing die wordt aangedragen om deze ergernissen aan te pakken:
toezicht houden en handhavend optreden.
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Evenementen in de buurt
Buren voor buren
Nieuwe activiteiten in De Drieschaar
Thuis voelen in de buurt
Verkeersperikelen
Verfraaien woonomgeving
Een duurzame buurt
Handhaving of ???

En hoe nu verder
Ik buurt mee! wil een positieve impuls geven aan de buurt.
In een korte periode van ongeveer een half jaar proberen
we de belangrijkste items boven tafel te krijgen en daar samen een uitwerking aan te geven. De werkgroepen gaan
aan de slag met de thema’s. In februari komen het Ik buurt
mee! team en de werkgroepen samen om de ideeën uit te
wisselen en de voortgang te bespreken.
Belangrijke voorwaarden voor eventuele uit te voeren plannen zijn:
- er is geen extra geld beschikbaar vanuit de gemeente
- plannen worden besproken met de (gemeentelijke)
verantwoordelijken
- plannen mogen op geen enkele wijze schade of
overlast geven aan andere buurtbewoners
- plannen worden breed gedragen door de buurt
Verder volgen er nog een paar acties naar aanleiding van de
uitkomsten van de enquêtes.

Iedere groep is gestart met een korte kennismaking. Voor
ieder thema was de volgende opdracht een soort brainstormvraag. Bijvoorbeeld: Wijkcentrum De Drieschaar is dé
locatie voor allerlei activiteiten en ontmoetingen. Het zou
toch mooi zijn als er iedere dag een activiteit zou zijn!? In
wat voor activiteiten bent u zelf geïnteresseerd?
De volgende opdracht was de verdiepingsvraag: Hoe zorgen
jullie er met elkaar voor dat er in 2014 iedere maand minimaal 1 (extra) activiteit georganiseerd wordt in De Drieschaar voor de bewoners van Dieren (Noordoost).
Zo was er voor ieder thema een toepasselijke vraag om met
elkaar een soort werkplan of stappenplan te maken.
De uitkomsten van de acht thema’s werden gepresenteerd
aan de aanwezigen. Met de uitkomsten ligt er een mooie
basis om verder mee aan de slag te gaan. Vervolgens probeerde Iris de aanwezigen uit te dagen zich daarvoor aan te
melden. En dat is gelukt! Er waren voldoende bewoners die
zich de komende maanden in gaan zetten om Dieren Noordoost wat mooier, veiliger of socialer te maken.
Voor zeven van de acht thema’s zijn werkgroepen van bewoners gevormd: Kunst in de buurt, buren voor buren, nieuwe
activiteiten in De Drieschaar, thuis voelen in de buurt,verkeersperikelen, verfraaien woonomgeving en buurtpreventie.
De werkgroepen gaan aan de slag met de thema’s en worden daar waar nodig ondersteund.
Wilt u alsnog aanhaken bij een van de werkgroepen neem
dan contact op met Dirk de Rooij via d.derooij@rheden.nl
of 026-4976344.

Het Ik buurt mee! proces eindigt met een buurtplan, daarin
staan de plannen die onder andere de gemeente oppakt
eventueel met hulp van bewoners en daar waar bewoners
mee aan de slag gaan eventueel met hulp van anderen.
U hoort of leest weer van ons! Kijk voor de laatste informatie op www.ikbuurtmee.nl.
Namens het Ik buurt mee! team Dieren Noordoost
Dirk de Rooij

Ervaringen bezoekers
Het was een gezellige, inspirerende en motiverende avond.
Dat was de mening van de aanwezigen. Op een kaartje bij
de uitgang kon een ieder aangeven wat hij of zij van de
avond vond. Op één persoon na was iedereen positief over
de buurtavond. Het ik buurt mee! team was blij met de opkomst én de resultaten.

Geknipt voor u …………. Een uitwerking van twee ideeën IK BUURT MEE!
Alleen de sneeuw ontbreekt nog. (bron: Algemeen Dagblad 19-12-2013 )
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Spar Eijkman

KUNST BIJ DE BUREN

Beste buurtbewoners,

kunstroute door Dieren Noordoost

Wij zijn blij en trots u te vertellen dat wij vanaf 6 januari
de nieuwe ondernemers van Uw Spar in Dieren zijn. Wij
zijn
Martin en Miranda, 35 jaar oud en kunnen onze grote
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Nu wij onze grote droom kunnen verwezenlijken gaan wij
samen met ons team er alles aan doen om voor u elke dag
de normale dingen bijzonder goed te doen. Vanaf het eerste
moment streven wij ernaar om een sfeervolle, gezellige en
complete buurtsupermarkt te zijn. Een plek om naast uw dagelijkse boodschappen ook een gezellig praatje te maken.
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Wij gaan ervoor actief deel uit te maken van uw buurt om
zo ook een positieve bijdrage te kunnen leveren
aan uw leefomgeving.
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9+,,L$K=",$$

$

$

$

:G(=",NH;='"#G61=$$
$BA?A$C?MNBM$

Martin & Miranda
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Van de werkgroep Groen

PURADA massagepraktijk

De werkgroep Groen bestaat sinds kort weer uit twee pervoor massages met aandacht gegeven
sonen en dat is fijn.
De afgelopen maanden is de werkgroep vooral bezig geo.a * Ontspanningsmassage
weest met het inventariseren van de in de
* Speciale hoofd-en gezichtsmassages
‘Ik buurt mee’- enquête gemaakte opmerkingen t.a.v. het
* Voetreflexmassage
groen en de hondenpoep in onze wijk. U hebt moeite met
* Hotstone-massage
het feit dat de bermen in de wijk zo weinig onderhouden
Voor afspraak en info: tel. 0313-42 08 41
worden: er staan erg veel brandnetels of het zijn saaie grasAda Jansen-de Boer Sparrenhof 32, Dieren
stroken. We zagen leuke ideeën om daar iets aan te doen:
www.purada.nl / adaj@chello.nl
het planten van voorjaarsbollen, meer insectenlokkende
struiken. Ook het probleem van de hoge bomen, geen bomen of minder bomen: het kwam allemaal over tafel.
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Aut o Jur rius

www.autojurrius.nl
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8,22$&#'!52$!3#$4#B$!5*'%'+%'342.#'7!N!L:E!%'342.#'A!6%$!%&!:=!%'342.#'!8#4!=FFF!%'57O!
door deze site. Het nemen van de P'!6#!/*)#4!12'!LF=Q!%&!6#!92)82+'#!R&$*8%'3422.!12'!&$24$!+#+22'7!H%2!S5%$$#4!N0$$8&TCC$5%$$#479*)C&#2490D
3422.O!5*46$!%'B*4)2$%#!+#+#1#'!*1#4!0#$!*'6#45#48!5*'%'+%'342.#'7!
!
!
juiste voorzorgsmaatregelen blijft 0*)#!#'!0#$!%'$U8#'!12'T!&$*8%'3422.O!5*46$!%'B*4)2$%#!+#+#1#'!*1#4!0#$!*'6#45#48!5*'%'+%'342.#'7!
natuurlijk zeer belangrijk.
**4!*727!>%#4#'!?7@7!)*+#,%-.!)2.#'!*)!1%2!##'!V%1*1/"4&$,+5/3.56$6#!
>#!J#)##'$#!K0#6#'!+22$!0#$!1**4!*727!>%#4#'!?7@7!)*+#,%-.!)2.#'!*)!1%2!##'!V%1*1/"4&$,+5/3.56$6#!
"#$%&'()(*!+(,!-&(.%()!/!
De gelegenheidsinbraken zijn 80 %%'5*'#4&!12'!*'/#!5%-.!*8!6#!0**+$#!$#!0*(6#'!12'!3#,2'+4%-.#!/2.#'!%'!6#!5%-.A!/*2,&!2($*D!#'!
van alle inbraken en de
*+$#!$#!0*(6#'!12'!3#,2'+4%-.#!/2.#'!%'!6#!5%-.A!/*2,&!2($*D!#'!
5*'%'+%'342.#'!#'!2'6#4#!1#%,%+0#%6&/2.#'!*1#4!94%)%'2,%$#%$!#'!1#46290$#!&%$(2$%#&7!>#!1**43#4#%6%'+!1**4!6#!
meeste inbraken zijn op vrijdagavond
en zaterdagmiddag.
6%+%$2,#!8*&$3(&!%&!%'!1*,,#!+2'+!#'!6#!%'B*4)2$%#!0%#4*1#4! 0(11(*!(*!23)41$3-1!533)!6&&(!&((7,%8'(*9!
0#%6&/2.#'!*1#4!94%)%'2,%$#%$!#'!1#46290$#!&%$(2$%#&7!>#!1**43#4#%6%'+!1**4!6#!
Vrijstaande woningen en hoekhuizen
zijn
het meest bezocht
1*,+$!&8*#6%+7!
'!6#!%'B*4)2$%#!0%#4*1#4!
door inbrekers.
@8!==D=LDLF=Q!52&!6#!,2'6#,%-.#!29$%#T!=!62+!'%#$!W!X!YY'!62+!+##'!%'3422.7!?#6#4,2'6!.#'$!#4!927!L<F!%'342.#'!
2229$(,,:#)(((),9*&!
#

Wist u dat de Gemeente Rheden 8#4!62+!WW!@'/#!5%-.2+#'$#!Z24-2'![90*#+-#!$5%$$#46#!62$!#4!*8!==!6#9#)3#4!+##'!5*'%'+%'342.#'!/%-'!
in het overzicht van mis+#5##&$!%'!>%#4#'C[82'.#4#'C\22+D[*#4#'7!
;*73<!=(,,:!"+%,>!?6@*3&%6&66*!AB>!BCDA!EF!G%()(*!
daadcijfers
2012
op
de
84e
plaats
staat
van de 410 plaatsen
!
!29$%#T!=!62+!'%#$!W!X!YY'!62+!+##'!%'3422.7!?#6#4,2'6!.#'$!#4!927!L<F!%'342.#'!
wat betreft woninginbraken. ( 268! inbraken, dit is 61 inbraH(&9IB!JKLLBIDDM!ILAL!NABKIB!!O<!!%*73P$(,,:#)(((),9*&!
],22$-#&!%'1*#+#'T!
2'![90*#+-#!$5%$$#46#!62$!#4!*8!==!6#9#)3#4!+##'!5*'%'+%'342.#'!/%-'!
ken per 1000 inw.)
2+D[*#4#'7!
In de zomer van 2013 is de campagne @stopinbraak van start ge!
Help bij de paddentrek
gaan. Via Twitter (https://twitter.
com/search-home en het intypen
"#!$%&&#'()#*!+,!##'!-%%).+-*,!(#)/0*#)#'&!1#'23##'
De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarvan: stopinbraak) wordt informabij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven
4+'(#)9#)5.+-9#'!'%%)!:#(!4%(#)!()#**#'!23!;+<:!922
tie gegeven over het onderwerp
naar het water trekken om zich voort te planten.
woninginbraken.
>#.%%,!42)&#'!9##.!&+#)#'!5+-!:#(!29#),(#*#'!9%'!&#
Helaas worden veel dieren bij het oversteken van de HarderDe Gemeente Rheden gaat het
wijkerweg doodgereden.
voor o.a. Dieren N.O. mogelijk
?22!@.%'!#'!&#!A#3##'(#!B:#&#'!;2#*#'!9)+-4+..+0#)
!
Loo Plan en de
Gemeente Rheden zoeken vrijwilligers die
maken om via een “digitale postbus”
de inwoners van onze
!
/**-0!>%)&#)4+-*#)4#0C!(/,,#'!"+#)#'!#'!?%%0!D2#)#
!
willen helpen de opgevangen dieren over te zetten.
wijk op de hoogte te houden van belangrijke zaken in de
!
Waar: Harderwijkerweg, tussen Dieren en Laag Soeren
wijk, zoals auto- en woninginbraken
en andere veiligheids!
/*++""-E!F1:%'*#.+-*!9%'!:#(!4##)!3%%)!3##,(%.!(/
Wanneer: Afhankelijk van het weer maar meestal tussen
!!
zaken over criminaliteit en verdachte
situaties. De voorbe!
half februari en begin april
reiding voor de digitale postbus is ! in volle gang en de!1"%2**.0!G#&#)#!:/.$!+,!4#.*23C!H!%92'&#'!21!2<:(#
inforHoe vaak: Iedere hulp is welkom, 2 avonden of ochtenden
!
matie hierovervolgt spoedig.
/'"0!!F..#!+'42'#),!9%'!&#!0#3##'(#!B:#&#'=!I2*!2
!
gemiddeld per week
Op
11-12-2013
was
de
!
Wie: Alle inwoners van de gemeente Rheden. Ook ouders
$!!!landelijke actie: 1! dag
! niet ! – één dag geen inmet kinderen of verenigingen zijn welkom.
J#.!922)!+'12)3%(+#!21!&##.'%3#!3#(!F'-%!K2'+'0!
braak. Nederland kent
er
Bel voor informatie of deelname met Anja Koning
ca. 250 inbraken per
dag
LM!HN!MO!PO!QQ!21!%'-%=*2'+'0R.22$.%'='.!
06 23 69 19 55 of anja.koning@looplan.nl
!! Onze wijkagente Mar! jan Schoegje twitt! erde
dat er op 11 december geen woninginbraken zijn geweest
in Dieren/Spankeren/Laag-Soeren.

!"#$%&'(%)"%$*))"+,-".%
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Financieel overzicht DINO 2013
Banksaldo per 31.12.2012 1.772,82
Inkomsten
Subsidie gem. Rheden
Advertenties

403,00

Donaties

192,00 +

Restsaldo StILD

138,12++

Totaal inkomsten :
Van de verkeersgroep van Ik-buurt-mee

1.000,00

1.733,12

Uitgaven

!"#$%&$'&()&&(*+(,&-$'"#$.)/011(2/3&&$
$

Tijdens de inspiratieavond op 17 december is een werkKosten ABN AMRO
183,72
groep verkeer ontstaan van Ik-buurt-mee. De werkgroep is
op maandag 13 januari voor de eerste keer in de Drieschaar
Kosten bestuur
320,58
bijeen
geweest. Negen leden van de werkgroep waren aan!"#$%&'($%("&')"*+,"%+-.&$(.)(/0($%1%23%*("'(%%&(4%*56*.%)(-%*5%%*(.&,',++&(-+&(758399*,82
Kosten secretariaat
33,63
wezig. Inmiddels is de nodige documentatie bij elkaar verza4%*56*.%)("'(.)(2++&$+6(/<(#+&9+*"(-..*($%(%%*',%(5%%*("&($%(;*"%'1=++*(3"#%%&(6%4%%',:(>%6
meld
om op een degelijke manier de oplossingen te vinden
Kosten website
126,20
voor
de in de bewonersenquête genoemde aandachtspun4%*56*.%)(4+*%&(++&4%@"6:(7&2"$$%?'("'($%(&.$"6%($.192%&,+,"%(3"#(%?5++*(-%*@+2%?$(.2(.)(%
ten: parkeeroverlast, te snel rijden, gedragsregels op woonKosten nieuwsbrief
321,00 +
2+&"%*($%(.)?.''"&6%&(,%(-"&$%&(-..*($%("&($%(3%4.&%*'%&A9B,%(6%&.%2$%(++&$+1=,')9&,%&
erven.
Totaal uitgaven :
985,13 Zo
is documentatie verzameld van de op gebied van 30 km/
)+*5%%*.-%*?+',D(,%('&%?(*"#$%&D(6%$*+6'*%6%?'(.)(4..&%*-%&:(
uur-zones, inrichtingseisen (woon- en school)erven, veilige
Saldo 2013 :
747,99 +
E.("'($.192%&,+,"%(-%*@+2%?$(-+&($%(.)(6%3"%$(-+&(<F(52G99*8@.&%'D("&*"1=,"&6'%"'%&(H4..&8
en gezonde schoolpleinen, duurzaam veilige inrichting van
-%"?"6%(%&(6%@.&$%('1=..?)?%"&%&D($99*@++2(-%"?"6%("&*"1=,"&6(-+&(-%*5%%*'8(%&(4..&6%3"%$%&D
Banksaldo per 31.12.2013 2.520,81
verkeersen woongebieden, het verkeerscirculatieplan van
Dieren
en
omgeving,
veilig
spelen
op
straat.
-%*5%%*'1"*19?+,"%)?+&(-+&(;"%*%&(%&(.26%-"&6D(-%"?"6(')%?%&(.)(',*++,:(
De werkgroep heeft een aantal gespreksavonden in de peri;%(4%*56*.%)(=%%J,(%%&(++&,+?(6%')*%5'+-.&$%&("&($%()%*".$%(J%3*9+*"(,G2(2%"("&6%)?+&$(%&(
ode
februari t/m mei ingepland en zal met een rapportage
komen
over knelpunten en bijbehorende oplossingen. Het
*+)).*,+6%(5.2%&(.-%*(5&%?)9&,%&(%&(3"#3%=.*%&$%(.)?.''"&6%&:(K%,(6%=%%?(4.*$,()*.#%1,2+
geheel wordt projectmatig aangepakt en de taken in de
$%(,+5%&("&($%(4%*56*.%)(@"#&("&2"$$%?'(-%*$%%?$:(;%(4%*56*.%)(=..),("&(2%"(2%,(%%&()?+&(-+
werkgroep zijn inmiddels verdeeld. De werkgroep hoopt in
5.2%&:(
mei
met een plan van aanpak te komen.

(
!&()&&(*45(416"25&-6"#$75&(&#$&#$,3*2(&)&#8$
LLL(M%6".&+?%(6%3"%$'.&,'?9","&6'4%6(HNF(52I(
Verkeerscirculatieplan Dieren en omstreken:
=== Regionale gebiedsontsluitingsweg (80 km)
LLL(O.5+?%(6%3"%$'.&,'?9","&6'4%6(HPF(52I(
=== Lokale gebiedsontsluitingsweg (50 km)
LLL(Q*J,.%6+&6'4%6G4"#5-%*@+2%?4%6(H<F(52I(
= “Inprikker” (50 km)
LLL(R..&',*+,%&G%*J,.%6+&6'4%6(H/P(52I(
=== Erftoegangsweg/wijkverzamelweg (30 km)
=== Woonstraten/erftoegangsweg (15 km)
Verkeersaantallen
Imboslaan
Badhuislaan
Kanaalweg
Harderwijkerweg
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2011
2.900
3.700
6.700
6.200

2030 % toename		
3.600 + 24 %
6.500 + 76 %
10.700 + 60 %
6.600 + 7 %

Auto Jurrius B.V. Dieren
Imboslaan 140 - 6951 KC Dieren

APK Keuring
95
€ 19.
Nu slechts € 1.95 (incl. BTW)

- Inclusief afmelden, exclusief roetmeting (dieselauto’s)

Voor alle merken

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

Auto Jurrius B.V.
HOOFDDEALER EN OCCASIONSPECIALIST
Imboslaan 140 - hoek Kanaalweg - Dieren
Tel. (0313) 414724
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