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Themanummer
Beste buurtbewoner
Voor u ligt het voorjaarsnummer van de nieuwsbrief van
DiNO. Deze editie is bijna volledig gewijd aan het project Ikbuurt-mee, dat het afgelopen jaar In Dieren Noord Oost is opgestart. De bedoeling van Ik-buurt-mee is om als wijkbewoners èn 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 Ik-buurt-mee
vol energie aan de slag gegaan om van dit project een succes
te maken. In oktober heeft het Ik-buurt-mee 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, groenbeheer en zwerfvuilbestrijding en buurtpreventie.

Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te zorgen dat
onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meld u dan aan voor
een van de werkgroepen of het bestuur, of kom eens langs op
een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. Het vergaderschema
staat op onze website www.dierennoordoost.nl. Aanmelden
als donateur kan via info@dierennoordoost.nl.
Ontwikkelingen in de zorg
De regering wil taken op gebied van de zorg overhevelen van
het rijk naar de gemeente. Tegelijkertijd moet er flink bezuinigd worden. Dit brengt veel veranderingen met zich mee.
Ook wij als bewoners van Dieren Noord Oost krijgen daarmee
te maken. Om die ontwikkelingen goed te blijven volgen en
daaraan zo mogelijk ook mee vorm te geven is het DiNObestuur uitgebreid met een bestuurslid dat zich hiermee zal
gaan bezighouden: Erna Wolfs. In deze nieuwsbrief vindt u
een bijdrage van Jos Meersmann (buurtcoach) en Erna Wolfs
over dit onderwerp.

Buurtplan
In het hart van deze nieuwsbrief vindt u het buurtplan dat
door de gemeente, het Ik buurt mee team en diverse werkgroepen is opgesteld. Het geeft een duidelijk beeld van de activiteiten die de eerstkomende twee jaar op stapel staan.
Werkgroepen
Uit het project Ik buurt mee zijn zeven werkgroepen voortgekomen, die ieder op hun eigen terrein activiteiten ontplooien
in onze wijk. Deels zijn dat bestaande DiNO projectgroepen,
die zijn versterkt en uitgebreid en nieuwe impulsen hebben
gekregen, deels zijn dat nieuwe werkgroepen die nieuwe activiteiten in onze wijk organiseren, zoals buren voor buren en
kunst bij de buren. In deze nieuwsbrief leest u ook meer over
hun plannen.

Bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO

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 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.

“Zwerfvuilactie 2014”, na gedane arbeid is het goed
rusten.....
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Zwerfvuilactie van 29 maart 2014

melen van de hondenpoep die op het pad langs de vijver
veelvuldig te vinden was. Na afloop is er namens ‘Ik buurt
mee’ en DiNO een oproep bij de hondenpoepbak geplaatst
om a.u.b. de poep van uw hond op te ruimen. Hondenbezitters neem uw verantwoordelijkheid en werk mee aan een
schone leefomgeving!

Op 29 maart was de jaarlijkse opschoondag in Dieren NO.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, werd er in het kader
van ‘Ik buurt mee’ dit jaar een beroep gedaan op iedereen
in de wijk.
U had immers in de enquête van oktober 2013 aangegeven
zich te ergeren aan zwerfvuil en hondenpoep. Dus: wat is
dan mooier om met een groep mensen in het voorjaar de
wijk weer schoon en opgeruimd te maken.

Ook de vijver werd dit jaar schoongemaakt: een sloep van
de brandweer, bemand door mannen van de visvereniging
en een brandweerman hebben gedregd en o.a. een fiets
naar bovengehaald.
Na afloop was er koffie met heerlijke traktaties, gebakken
door mensen die de opschoonactie een warm hart toedragen, maar een langdurige schoonmaakactiviteit niet aan
konden. Dank daarvoor!

U kwam niet massaal, maar de 20 wijkbewoners die gewapend met grijper en vuilniszak in groepjes door de wijk trokken, deden dat zeer geconcentreerd en met plezier.
Vooral langs de fiets- en wandelpaden is flink opgeschoond
en ook in de ‘bosgebieden’ werd veel afval aangetroffen.
Eén buurtgenoot heeft zich beziggehouden met het verza-

Er zijn prijsjes voor de groep die het meeste vuil heeft verzameld, voor Jos de poepverzamelaar en voor iedereen een
herinnering.
Bij de voorbereidingen van de zwerfvuilactie is er samengewerkt tussen de ‘ik buurt mee’ Groen-groep en Jacco Dekker, de buurtbeheerder. Dat is al jaren een prettige samenwerking.
Het blijkt dat er in sommige hofjes/lanen door de bewoners zelf met enige regelmaat afval verzameld wordt. Om
dat gemakkelijker te maken, stelt het Buurtbeheer grijpers
en afvalzakken beschikbaar.
Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u een mail sturen
aan: s.courbois@hotmail.nl, waarna de gastheer van het
buurtbeheer contact met u zal opnemen.
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Buren voor Buren Dieren Noordoost zoekt ’handen met een hart’

Buurtpreventie
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er in Dieren Noordoost niet in zit.
wonen” te downloaden.

administratie - belastingadvies

Waar een proactieve houding en uitgebreid
bedrijfsadvies vanzelfsprekend is

Verruimde openingstijden bij
SPAR Martin en Miranda Eijkman

Iedere zondag
open van 12.00
tot 18.00 uur

Spar Eijkman

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

Pijnboomhof 23 | 6951 MC Dieren | www.grootoonkadvies.nl
0313 - 745 300 | 06 - 52 04 65 64 | info@grootoonkadvies.nl

Openingstijden
maandag t/m
donderdag 08:00-19:00
vrijdag
08:00-20:00
zaterdag
08:00-18:00
zondag
12:00-18:00
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Van de werkgroep
verkeer
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op doorgaande wegen, die al enige tijd op het programma
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naalweg en Harderwijkerweg, die door de Traverse Dieren
De werkgroep verkeer van Ik-buurt-mee heeft inmiddels
6(:02",1+15"#*"%<+2"76#",#/"8106""%6#",#"",#:(2)7""1#/""76#*"%<+2"76#*+,#6"#*"%&""%88510+15"#5,#!5"%",#
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de gemeente de inrichting van de Imboslaan en de kruisverzameld en
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voor de groep
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het te hard rijden en de parkeeroverlast in een
*+,#FD#&2I00%#()#6((%'++,6"#$"'",;#65"#+7#",5'"#1596#()#3"1#)%('%+22+#81++1?#K59<(,6"%"#++,6+:31#*%++'1#6"#
aantal hofjes.
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lijke oplossingen
aan te dragen. De inrichting van de wegen
#

##

#

dient zo te zijn dat deze uitnodigt de maximum toegestane
snelheden niet te overschrijden. De
verkeerssituatie bij de basisscholen
vraagt om een andere inrichting. Het
geheel komt in een plan van aanpak
dat in september/oktober aan de gemeente zal worden gepresenteerd.
Aansluitend vindt overleg met de
gemeente plaats om de knelpunten
zoveel mogelijk op te lossen in relatie
met de invoering van een maximum snelheid van 30 km/uur
#

##

#

#

GRATIS INSCHRIJFSERVICE
WONINGZOEKERS #

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING

ALTIJD SNEL OP DE HOOGTE VAN HET NIEUWSTE
WONINGAANBOD ?

BENIEUWD NAAR WAT UW HUIDIGE WONING WAARD IS ?

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om u geheel vrijblijvend en
kosteloos bij ons als woningzoeker te registreren. U kunt zelf een gratis
zoekersprofiel aanmaken via onze website www.grotenhuismakelaardij.nl
onder het kopje zoekservice.

Wij voorzien u graag geheel vrijblijvend en kosteloos van een deskundige
en objectieve indicatie van de huidige waarde van uw woning.

U kunt er ook voor kiezen om uw gegevens te mailen naar
info@grotenhuismakelaardij.nl of om dit formulier ingevuld te faxen naar
0313-413086 of zonder postzegel op te sturen naar antwoordnummer 314,
6950 VC Dieren. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact met
u opnemen voor het opstellen van uw zoekprofiel.

U kunt er ook voor kiezen om dit formulier ingevuld te faxen naar 0313413086 of zonder postzegel op te sturen naar antwoordnummer 314, 6950
VC Dieren. Na ontvangst nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met u
op voor het maken van een afspraak.

Naam

: _____________________________________

Naam

: _____________________________________

Adres / postcode

: _____________________________________

Adres / postcode

: _____________________________________

Plaats

: _____________________________________

Plaats

: _____________________________________

Telefoonnummer

: _____________________________________

Telefoonnummer

: _____________________________________

E-mail

: _____________________________________

E-mail

: _____________________________________

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op
0313-450717 of een e-mail sturen naar info@grotenhuismakelaardij.nl.
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Ik buurt mee!
in Dieren Noordoost
Bewoners en organisaties werken samen in Dieren Noordoost aan een sociale, prettige en veilige buurt.
De bewoners zijn daarbij van groot belang want met elkaar maken we de buurt en zorgen we ervoor dat het
prettig wonen is in onze wijk.
Ook leverde de enquête verschillende ideeën op voor het wijkcentrum De Drieschaar. Een aantal gaf aan niet te weten welke
activiteiten hier plaatsvinden.

Inspiratiebijeenkomst

Dinsdagavond 17 december 2013 stond om 19.00 uur de koffie klaar
in het wijkcentrum. Inspirerend, samen, ontmoeten, motiverend,
verrassend en uitdagend dat waren de kreten waarmee de wijkbewoners naar de inspiratiebijeenkomst gelokt waren. En het
werkte! Meer dan 60 wijkbewoners kwamen buurten en dachten
actief mee om Dieren Noordoost nog socialer, prettiger en veiliger
te maken.

Werkgroepen

Maar liefst 25 buurtbewoners gaven zich op om mee te doen in één
van de werkgroepen. Deze groepen werken in hun eigen tempo en
op hun eigen manier aan een thema. De komende tijd hoort u vast
meer van hen. De thema’s zijn:
• Thuis voelen in de buurt
• Activiteiten in De Drieschaar
• Verfraaien woonomgeving
• Buren voor buren
• Verkeersperikelen
• Evenementen in de buurt
• Handhaving of ???

Het wijkplatform DiNO, een aantal buurtbewoners en professionals (VIVA Rheden, Politie, Vivare en de gemeente Rheden) hebben
de koppen bij elkaar gestoken en bedacht hoe we met Ik buurt
mee! de wijk ingaan. Een van de resultaten: de hofjestour.

Hofjestour met enquête

We gaan naar de buurtbewoners (930 huishoudens) toe! Met partytent, koffie en thee bezochten we de 20 buurtjes en ongeveer 300
mensen kwamen langs. Er zijn maar liefst 200 enquêtes ingevuld!

Hoe nu verder?

Op bijgaande kaart van Dieren Noordoost ziet u de plannen,
projecten en initiatieven voor de komende twee jaar. Een grote
groep buurtbewoners is druk bezig in de eerder genoemde werkgroepen. De komende tijd zult u daar zeker iets van merken. Ook
Jos Meerssman, de buurtcoach, blijft samen met de politie, de
woningbouwvereniging, de gemeente en het wijkplatform DiNO
zich inzetten voor de buurt. Heeft u vragen of ideeën? Neem
contact op met Jos Meerssman of kijk op www.ikbuurtmee.nl

Uitkomst enquête

De enquête bestond uit 6 vragen over de buurt, buurtgenoten,
ergernissen en wijkcentrum De Drieschaar. Over het algemeen
zijn de bewoners tevreden over de buurt en de buurtgenoten en
blijven ze lang hier wonen.
Als men iets zou willen veranderen in de buurt, dan gaat het over
(beter) onderhoud van het groen, verkeersaangelegenheden, meer
aandacht voor jeugd en jongeren en meer parkeerplaatsen.
De grootste ergernis is de honden- en kattenoverlast en er wordt
soms geklaagd over buurt of buren. De oplossing hiervoor zit volgens de buurt in toezicht houden en handhavend optreden.

Open communicatie met u als bewoner dat is het
doel van de gemeente Rheden en partners.

79% geeft aan tevreden te zijn hoe buurtgenoten met elkaar omgaan. 4% is niet tevreden en 3% heeft geen contact in de buurt.
67% geeft aan niets te missen in de omgang met straatgenoten,
21% mist ‘gemoedelijkheid’.

Denk mee, doe mee, buurt mee!
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Samen de buurt mooier maken, ieder op zijn eigen manier en met
zijn eigen kwaliteiten. Denken in oplossingen. Als initiatieven hebben we leenbuur: spullen die je kunt lenen, staan op de leenlijst,
denk hierbij aan een hogedrukspuit, ladder, sta-tafel, kruiwagen;
van alles wat. Verder maken we wandelingen en ondertussen
ruimen we het zwerfvuil op. Ook zoeken we mensen die meePwillen
RI
ES
denken over goede initiatieven.
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Meer informatie bij Rob en Iris
AN
Kleinlugtenbelt, T (0313) 437 327
of www.duursaampies.nl
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De projectgroep groenbehoud en zwerfvuilbestrijding
van DiNO
M A N -SURINKIM M E R
Z
organiseert jaarlijks een opschoondag in samenwerking met het
H . gebeurt door
team buurtbeheer van de gemeente. Het opruimen
vrijwilligers en leerlingen van de basisscholen.
Zie ook www.dierennoordoost.nl
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Hierbij gaat het om inwoners
van 55 jaar en ouder. Het doel
van het project is om met inwoners mee te denken hoe ze
langer in hun woning zouden
kunnen blijven wonen. Dit
kan door bijvoorbeeld op tijd
de woning aan te passen. Op
www.ikbuurtmee.nl kunt u
tijdig zien wanneer dit project
de wijk aandoet.

Herstraten parkeerplaatsen

Herstelwerkzaamheden van parkeerplaatsen op verschillende locaties in Dieren Noordoost. In het najaar van 2014 komt de planning op de website van Ik buurt mee! te staan.
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project ‘Mijn huis
mijn toekomst’
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Wijkcentrum De Drieschaar, Meidoornlaan 197. Openingstijden:
maandag en donderdag van 20.00 uur tot 23.00 uur. Darten, tafelvoetballen, biljarten, een kaartspelletje of gewoon een drankje
drinken? Je bent van harte welkom in de Drieschaar!
Voor een vergadering kunt u gebruik maken van één van de
ruimten, te bespreken bij Jaap Peters via T (0313) 416 189.
Een ruimte reserveren is gratis als het om een buurtinitiatief gaat.
U betaalt alleen de drankjes.
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Uitvoeren van snelheidsremmende
maatregelen in de Meidoornlaan
OSLAAN
IMBhier
en Cederlaan om
een 30 km
inrichting te krijgen. Start project
najaar 2014.
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Snelheidsremmende
maatregelen
Meidoornlaan - Cederlaan
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De buurtbus is een initiatief van het samenwerkingsverband
van de belangenverenigingen in Spankeren en Dieren. Dankzij vrijwilligers rijdt de bus van maandag tot en met zaterdag een vaste
route door Spankeren en Dieren. De route, kosten en vertrek- en
aankomsttijden staan op www.bbsd.nl

Wijkcentrum De Drieschaar
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Buurtbus Spankeren Dieren
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Er is een initiatief om samen met bewoners te onderzoeken of er interesse is om gezamenlijk slim in te kopen op het gebied van energiebesparende maatregelen. We zijn nu op zoek naar bewoners die
hier mee willen denken en doen. Een energiecoach ondersteunt de
werkgroep.
Meer informatie via T 06 1410 5440 of niels@5plus1.nl

AN

De jongerenwerkster, Esmay Alexander, werkt samen met een bewoonster van de Meidoornlaan aan een plannetje om samen met
jongeren (in de leeftijd van 12 tot 16 jaar) iets te organiseren. In 2014
gaan ze aan de slag rond de voetbalkooi. Esmay is te bereiken via
M 06 2151 4385 of e.alexander@radaruitvoering.nl
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Buurtpreventie
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Groenadoptie
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Gemeente en bewoners zijn samen verantwoordelijk voor het
groen in de straat. Heeft u interesse om een groenstrook te adopteren of heeft u een idee om uw buurt mooier of groener te maken?
Laat het ons weten via T (026) 49 76 911 of kijk op www.rheden.nl
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Bent u ouder dan 70 jaar dan kunt u bezoek krijgen van een vrijwillige ouderenadviseur. Hij/zij informeert u over alle voorzieningen
in de buurt waarvan u gebruik kunt maken.
Op www.Ikbuurtmee.nl kunt u tijdig zien wanneer het Huisbezoekproject 70+ Dieren Noordoost aandoet. Coördinatie
hildaboersma@viva-rheden.nl
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Buurtbudget

Via de buurtcoach Jos Meerssman
(josmeerssman@viva-rheden.nl of M 06 1211 4299) kunt u buurtbudget aanvragen om buurtactiviteiten of bijeenkomsten teE NorgaLAAN
EUK
B
niseren die een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van de buurt.
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De wijkagent is verantwoordelijk voor handhaving van parkeren en snelheid. De gemeentelijke toezichthouder voor
bijvoorbeeld hondenpoep en
overhangend groen is te bereiken via T (026) 4976 428.
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Handhaving

Communicatie
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De projectgroep communicatie van DiNO zorgt voor de communicatie binnen de wijk. Twee tot driemaal per jaar komt een huis-aanhuis nieuwsbrief uit. Tussendoor verschijnen per e-mail digitale
nieuwsbrieven. Nieuws staat ook op www.dierennoordoost.nl.
De projectgroep verzorgt ook de communicatie naar de kranten,
Facebook en Twitter.

Spankeren
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Het Meldpunt is er voor alle inwoners. Er kunnen situaties zijn
OEN
waarbij
helpt ook mantelzorgers
N TS u hulp nodig hebt. Het Meldpunt
A
L
IKPdoor het bieden van informatie,A Vadvies
H A A N en praktische hulp.
L
Het Meldpunt is iedere werkdag tussen 9.30 en 11.30 uur bereikN.
baar via T (026) 370 7070.
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Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg
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Website Ik buurt mee!
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De actuele stand van projecten en ideeën is te zien op
www.ikbuurtmee.nl. Ook
O O nieuwe ideeën kuntH OuFdaar melden.
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DiNO wil een communicatieplatform
opzetten en nodigt Ik buurt
PER
P
A
K uit deel te nemen in het wijkplatform. Dit geeft
mee! werkgroepen
de mogelijkheid tot communicatie via papieren huis-aan-huis
nieuwsbrieven, digitale nieuwsbrieven, Facebook, Twitter en
www.dierennoordoost.nl. DiNO als geregistreerde vereniging
kan ook subsidieaanvragen faciliteren.
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Wijkplatform DiNO
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Huisbezoekproject 70+
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De projectgroep buurtpreventie van DiNO onderhoudt een buurtpreventienetwerk van wijkcontactpersonen, die gezamenlijk werken aan een veilige woonomgeving. Iedere wijkcontactpersoon
heeft een eigen buurt binnen Dieren Noordoost. Regelmatig is er
overleg met de wijkagent. De wijkagent informeert de wijkcontactpersonen via e-mail, Twitter en Burgernet. De wijkcontactpersonen
informeren de wijkagent per email. Binnenkort komt daar voor
spoedeisende zaken een Whatsapp-waarschuwingssysteem bij.
Heeft u vragen?
Stel ze via info@dierennoordoost.nl
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Werkgroepen in Dieren
Noordoost actief…

Het Ik buurt mee! team

Activiteiten in wijkcentrum De Drieschaar

Het bestuur van het wijkplatform is actief betrokken bij het bedenken en het uitvoeren van Ik buurt mee! in Dieren Noordoost.
Samen met bewoners werkt het wijkplatform aan gezamenlijke
doelen voor de buurt. Meer informatie via www.dierennoordoost.nl
of stel uw vraag via info@dierennoordoost.nl

Wijkplatform DiNO

Deze werkgroep heeft een formulier opgesteld waarmee ze bij de
buurtbewoners van Dieren Noordoost wil peilen voor welke activiteiten de buurt warm loopt. De resultaten zijn dus afhankelijk van
wensen uit Dieren Noordoost.

Actieve bewoners Iris & Erna

Verfraaien woonomgeving

Er zijn vele actieve bewoners in Dieren Noordoost. Iris Kleinlugtenbelt en Erna Wolfs zijn
daar twee van. Beiden doen vanaf de start mee
met Ik buurt mee!

De werkgroep kijkt samen met de gastheer van buurtbeheer naar
de kwaliteit van groen en bomen. Hierbij is ook aandacht voor
bollen, insectenlokkende planten en fruit/besdragers.
De werkgroep wil meer bekendheid geven aan de mogelijkheid tot
groenadoptie. Ook gaat ze het schoonhouden van de eigen woonomgeving stimuleren. Hiervoor kunt u een grijper ontvangen van
de gemeente (via Jacco Dekker M 06 15 69 98 44). Ook blijft de
werkgroep de jaarlijkse zwerfvuilactie/opschoondag organiseren.
Het lijkt de werkgroep leuk om eens een Open Tuinen route en een
Plantenruilbeurs te organiseren.

Wijkagent

Marjan Schoegje is de wijkagent van onder
andere Dieren Noordoost. Door Ik buurt mee!
heeft Marjan veel contact met wijkbewoners
en leert ze de buurt beter kennen.
Geef verdachte omstandigheden altijd direct
door aan de meldkamer 0900-8844, die stuurt direct een auto.
Mail bij incidenten of onveilige situaties die niet direct opgelost
moeten worden naar
marjan.schoegje@gelderland-midden.politie.nl

Buren voor buren

Mensen die net een hand tekort komen. Omdat ze zelf twee linkerhanden hebben of omdat hun netwerk of hun financiële toestand
niet toereikend is. Dat vraagt om een handje toesteken. Buren
voor Buren Dieren Noordoost zoekt daarom buurtbewoners die
iets voor hun medebewoners willen doen. De werkgroep heeft
een folder gemaakt waarin zij ‘handen met een hart’ oproepen
zich aan te melden. Laat u ook weten wat u kunt en wilt doen voor
een medebewoner uit uw eigen wijk? Vraag meer informatie via
burenvoorburendno@gmail.com of M 06 272 48 601, of vul het
formulier in op www.ikbuurtmee.nl/bvb-dierennoordoost

Buurtcoach van VIVA Rheden

(Vrijwillige Inzet Voor Anderen)
Jos Meerssman is de buurtcoach van Dieren
en biedt ondersteuning om de buurt leefbaarder te maken. Hebt u ideeën of wensen en wilt
u daar zelf een rol in spelen, neem dan contact
op via josmeerssman@viva-rheden.nl of via
M 06 1211 4299. Voor het ouderenwerk
claudiabosscher@viva-rheden.nl of via M 06 1211 4301.

Verkeersperikelen

‘Parkeren’ en ‘snelheid’ zijn de twee belangrijkste thema’s in deze
projectgroep. Oplossingen en ideeën worden verzameld en dit
komt samen in een plan van aanpak. Specifieke aandacht vragen
de verkeerssnelheden in Meidoornlaan, Cederlaan en Breukinklaan
en het steeds drukkere verkeer op de Imboslaan. De werkgroep
streeft naar een uniforme maximum snelheid in de hofjes en erven
van 15 km/uur. Daarnaast onderzoekt de werkgroep of het mogelijk is extra parkeerplaatsen te maken in de hofjes met de grootste parkeerdruk. In september 2014 presenteert de werkgroep het
plan van aanpak bij de gemeente.

Woningbouwvereniging Vivare

Vivare bezit een groot aantal woningen in
Dieren Noordoost en is daarom ook betrokken bij Ik buurt mee! Vivare doet meer dan alleen de stenen,
want ze investeren in mensen, in de relatie met de huurders en
activiteiten voor bijzondere doelgroepen. Heeft u vragen? Iedere
dinsdagmiddag is de buurtbeheerder van Vivare, Hans Jansen, van
16.00 tot 17.00 uur aanwezig in Pand 31, Van der Duyn van Maasdamstraat 31 in Dieren. Ook kunt u contact opnemen met de
vestiging in Velp via T (026) 384 91 11 of www.vivare.nl

Evenementen in de buurt/ Kunst in de buurt

De werkgroep heeft een kunstroute door Dieren Noordoost georganiseerd: kunst kijken bij de mensen thuis en in De Drieschaar.
De werkgroep wil hier een jaarlijks terugkerend evenement van
maken. Zie ook www.kunstbijdeburen.nl.

Buurtbeheer

Het team Buurtbeheer van de gemeente is
regelmatig in uw buurt te vinden voor allerhande onderhoudswerk. Jacco Dekker,
de gastheer, stuurt het team aan. Heeft u
vragen of opmerkingen over uw woonomgeving? Spreek ze aan, ze helpen u graag. Onze werkwijze is ook om
samen met de bewoners (herinrichtings)plannen te maken. Het
is immers uw woonomgeving. Heeft u een melding over de openbare ruimte (bijvoorbeeld schade of vernieling) dan kunt u via
www.rheden.nl een melding doen of bellen via T (026) 49 76 911.

Thuisvoelen in de buurt

De werkgroep is nog hard aan het nadenken over de mogelijkheden
binnen dit thema.

Handhaven of ???

De werkgroep handhaven of ??? heeft zich o.a. gebogen over de
hondenpoepproblematiek, een lastig onderwerp. Uit de enquête
blijkt dat uw oplossing is: handhavend optreden. Handhavend
optreden is een bevoegdheid van politie en gemeente.

8

Kunst bij de buren
Het experiment om op 12 en 13 april in Dieren Noordoost
een kunstroute voor vrijetijdskunstenaars op te zetten bleek
geslaagd. Het had ook een groot sociaal effect. Er namen
50 kunstenaars aan deel. In het wijkcentrum de Drieschaar
waren 50 werkstukken te zien en daar zijn 240 bezoekers
geweest. De 20 deelnemers die thuis exposeerden kregen
beide dagen 35 kijkers op bezoek. E.e.a. is uitgevoerd met
de medewerking van het wijkcentrum De Drieschaar en de
openbare school ‘t Schaddeveld. De kunstroute had een
groot verbindend effect en bleek voor herhaling vatbaar.
Zie ook www.kunstbijdeburen.nl
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Nieuw in Dieren Noordoost: voordelig inkopen
met de buren!

dacht. Bezwaren ingebracht bij de Raad van State door bewoners van de Burgemeester Willemsestraat zijn gegrond
verklaard, waardoor de planontwikkeling in dit deel geheel
overnieuw moet worden gedaan en in juni behandelt de
Raad de bezwaarschriften tegen de plannen voor het gemeentelijke stationsgebied. Er is vooral veel protest tegen
de plannen voor een enorme parkeergarage die een maatje
te groot lijkt voor het dorpse karakter van Dieren en overbodig lijkt als er voldoende parkeerplaatsen op maaiveld
ten noorden en ten zuiden van het station kunnen worden
gerealiseerd.

Bespaar samen op uw uitgaven
Het is crisis, overal wordt bezuinigd en we hebben hierdoor
minder te besteden. Maar er is hoop! U bespaart veel geld
wanneer u collectief met de mensen uit uw buurt diensten
en producten koopt. Groepskortingen kunnen zomaar oplopen tot wel 35%! Inkopen van allerlei producten en diensten
is mogelijk!
Hoe werkt deze succesvolle besparingsmethode?
Stap 1: enthousiaste buurtbewoners zoeken elkaar op en
vormen een tijdelijk ‘inkoopteam’.
Stap 2: het inkoopteam vertelt andere buurtbewoners over
het project en noteert voor welk product/ dienst belangstelling is. Er worden meerdere offertes opgevraagd. Het
inkoopteam beslist bij welke aanbieder de diensten/producten worden afgenomen.
Stap 3: er wordt een informatieavond gehouden voor alle
geïnteresseerden.
Stap 4: iedereen die dat wil, kan intekenen op een of meerdere producten en/of diensten.
Stap 5: de gekochte producten/ diensten worden geleverd.

Gezellige buurtborrel op de Meidoornlaan
Vrijdag 17 januari jl. was er een gezellige buurtborrel in een
tent op de Meidoornlaan. Het idee voor de borrel was geboren tijdens de actie Ik Buurt Mee. Op de kleine parkeerplaats
hebben een aantal buurtbewoners elkaar toen ontmoet in
de tent van Ik Buurt Mee. Hoewel iedereen van mening was
dat het leuk wonen is in de wijk, werd wel opgemerkt dat
veel mensen elkaar niet kenden. Geïnspireerd door het idee
van Ik Buurt Mee en hun tent als ontmoetingsplaats, hebben 3 bewoners en de buurtcoach het initiatief genomen
iets op korte termijn te gaan organiseren. Doelgroep waren
de bewoners van de duplexwoningen Meidoornlaan en Iepenhof. Immers, zij ‘kijken’ op en naar elkaar vanaf terras
en door de ramen. Ruim 60 bewoners kwamen af op de uitnodiging en zorgden gezamenlijk voor een vrolijke bijeenkomst. Het weer zat tegen maar de tent bleef droog. Naast
drankjes werd ter plekke saté bereid op de barbecue. Het
principe van ‘kort maar krachtig’ sloeg aan. De buurtborrel
was namelijk van 17.00 tot 19.00 uur. Behalve dat mensen
elkaar leerden kennen en onderling vervolgafspraken maakten werd ook besloten de buurtborrel te gaan herhalen. De
eerste plannen werden aan de hangtafel gesmeed. Of het
zomer of winter wordt is nog niet duidelijk maar dat het een
vervolg krijgt wel.

Hoe kunt u meedoen?
Als inwoner van Dieren Noordoost kunt u op twee manieren
meedoen:
Als lid van het inkoopteam: u brengt andere buurtbewoners,
bijvoorbeeld van uw eigen hofje, op de hoogte van het project en noteert meteen waar belangstelling voor is. U bekijkt
meerdere offertes en kiest het bedrijf waar u en uw buren
zaken mee gaan doen.
Als deelnemer: u hebt interesse in de goede deals die vanuit
de buurt worden gesloten. U kunt op de website van het
project per product aangeven met welke actie u wilt meedoen of voor welk product u een persoonlijke offerte wilt
ontvangen. De eerste actie is al actief!
Verschillende enthousiaste woningbezitters uit uw wijk hebben aangegeven meteen aan de slag te willen gaan met
energiebesparende maatregelen (zoals isoleren gevel of
vloer, aanschaf hr-ketel of zonnepanelen). Helpt u deze actie
een succes te worden en versterkt u het inkoopteam?
Wilt u zich opgeven of hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Niels Götz (06-14105440) info@slimdieren.nl.

AUT OVE RHU UR

Traverse Dieren

v.a. € 35 p/d

Aut o Jur rius

De besluiten over Traverse Dieren door provincie en gemeente zijn in 2013 genomen. De eerste activiteiten worden
zichtbaar in de vorm van de sloop van woningen langs de
Noorder Parallelweg en de herinrichting van de Spankerenseweg en de Geitenbergweg. Binnenkort worden de plannen zichtbaar voor de Imboslaan, die door de Traverse veel
meer verkeer te verwerken krijgt. Met name de kruispunten
met de Breukinklaan en de Meidoornlaan vragen hier aan-

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

www.autojurrius.nl
10

Veranderingen in de zorg, wat komt er op ons af

ze wat familieleden en buren of anders vrijwilligers voor
hem kunnen doen (bijvoorbeeld boodschappen, vervoer,
de tuin, helpen met bijhouden van de administratie en/ of
een maatje om regelmatig samen met de heer Wit dingen
te ondernemen, waardoor hij zich minder eenzaam voelt)
(samenredzaamheid). Ook bekijkt ze of er misschien in het
huis aanpassingen nodig zijn. Daarna bekijkt ze hoeveel
huishoudelijke hulp of andere zorg (verpleging eventueel)
de heer Wit dan nog werkelijk nodig heeft. Misschien is dat
niet meer, maar minder hulp dan hij voorheen had. Dat is
mogelijk door meer vrijwilligers in te schakelen en door bijvoorbeeld aanpassingen in het huis te regelen. Degene die
het “keukentafelgesprek” voert, blijft zelf contact houden
met de heer Wit of ze zorgt er voor dat vanuit het wijkteam
van professionals (wijkverpleegkundigen, maatschappelijk
werkers, buurtcoaches etc) iemand contact houdt.

Er is de laatste tijd veel te doen rond de zorg voor kwetsbare
mensen. De overheid wil bezuinigen en veel taken overhevelen naar de gemeentes. Daarbij worden veelvuldig de
termen zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatiemaatschappij gebruikt. Maar wat betekent dat allemaal
voor u. Krijgt u nu in de toekomst geen zorg meer of wordt
er gekort op de zorg en moet u dan maar zelf zien hoe u het
redt?
Er moet inderdaad bezuinigd worden op de zorg. Hoeveel
weten we nog niet precies. De voorstellen van het kabinet
zijn immers nog niet aangenomen in de Tweede Kamer.
Maar
de gemeentes zijn zich al druk aan het voorbereiden
!"#$%&"#'%("%)'%)&")*+#(,)-$.)/+0.)"#)+1)+%2)$3)
op de komst van de bezuinigingen. Want ze mogen en willen
de
burgers niet in de kou laten staan. De gemeente moet
!"#$%#&'#())*%*'#*$+&#,''(#*'#&-'.#"-.&#&'#/-"0#,--"#12'*%3)"'#4'.%'.5#6'#-,'"7'$&#2$(#3'/8$.$0'.#'.#,''(#*)1'.#
ervoor
zorgdragen dat er een centraal loket is waar de men-,'"7','('.#.))"#&'#0'4''.*'%5#6))"3$+#2-"&'.#,''(,8(&$0#&'#*'"4'.#!"#$%"&!''()"*&+,-'(".%"&!''()"*&,".,
/'%0*1*/'0*"(''0-1)'//*2,0'3"8$1*5#9))"#2)*#3'*'1'.*#&)*#)(('4))(#,--"#85#:"$+0*#8#.8#$.#&'#*-'1-4%*#0''.#/-"0#
sen
kunnen aankloppen. In de buurten en de wijken moet
Rhedens model
4''"#-;#2-"&*#'"#0'1-"*#-<#&'#/-"0#'.#4-'*#8#&).#4))"#/'(;#/$'.#7-'#8#7'*#"'&*=#
de
gemeente de initiatieven van de bewoners om elkaar te
Het Rhedens model gaat er van uit dat de vraag van de cliënt
!"#4-'*#$.&'"&))&#3'/8$.$0&#2-"&'.#-<#&'#/-"05#>-',''(#2'*'.#2'#.-0#.$'*#<"'?$'%5#6'#,--"%*'(('.#,).#7'*#
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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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