
Beste buurtbewoner

Voor u ligt het winternummer van de wijkkrant Dieren Noord 
Oost. De naam is gewijzigd van ‘nieuwsbrief’ in ‘wijkkrant’ om 
aan te geven dat deze krant veel informatie bevat over de wijk 
Dieren Noord Oost en niet alleen over DiNO. Het afgelopen 
jaar heeft het project Ik Buurt Mee voor een grote impuls ge-
zorgd in de activiteiten en contacten in onze wijk. Door de 
hofjestoer en de daarop volgende bijeenkomsten in de Drie-
schaar hebben veel wijkbewoners met elkaar kennis gemaakt 
of de contacten geïntensiveerd. Naast de al bestaande acti-
viteiten in de wijk is een aantal nieuwe werkgroepen aan de 
slag gegaan.
In Dieren Noord Oost zijn diverse initiatieven opgestart, zo-
als Buren voor Buren, waarbij mensen die hulp nodig hebben 
worden gekoppeld aan bewoners die hulp willen bieden. Bij 
de zwerfvuilactie zijn naast de scholen nu ook een flink aantal 
wijkbewoners betrokken en er is een verkeersgroep gevormd 
om de wijk veiliger te maken en oplossingen te zoeken voor de 
parkeerproblematiek. Buurtpreventie is geherstructureerd en 
snelle communicatie via Whatsapp wordt nog voor de zomer-
vakantie ingevoerd. De werkgroep Buren voor Buren heeft 
zich inmiddels bij DiNO aangesloten. DiNO wordt zodoende
uitgebreid met een ‘sociale poot’. Dat is erg belangrijk voor 
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onze wijk. De overheid regelt steeds minder op het gebied 
van de zorg en wijkbewoners zullen steeds meer op elkaar 
zijn aangewezen om elkaar waar nodig en mogelijk te helpen. 
 
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, Groenbehoud ,Buurtpreventie en Bu-
ren voor Buren wordt gewerkt aan verbetering van de ver-
keersveiligheid, het schoonhouden van de wijk, het onder-
houd van het groen, het voorkomen van criminaliteit, inbraak 
en vandalisme en het bieden van een ‘helpende hand’.

Wilt u ook meedenken en mee-
helpen 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. 

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

Het bestuur van vereniging Wijk-
platform DiNO

Dieren Noord Oost: veilig en plezierig wonen in het groen
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Van	de	werkgroep	Groen

Ook dit jaar bestaat de werkgroep uit twee personen.
Onze voornaamste taken zijn: contacten onderhouden met 
de gemeente Rheden en het organiseren van de jaarlijkse 
Opschoondag , ook wel Zwerfvuilactie genoemd. 
Bij de contacten met de gemeente is onze gesprekspartner 
Jacco Dekker, de buurtgastheer.
Met hem lopen we binnenkort weer door de wijk. Tijdens 
deze wandeling zal Jacco ons op de hoogte brengen van 
de plannen t.a.v. het groenbeheer: hij zal uitleg geven over 
waarom er gekozen wordt voor bepaalde snoeivormen, keu-
zes voor beplanting en herbeplanting, inrichting en onder-
houd van speelplaatsjes en andere zaken. Wij van onze kant 
zullen de opmerkingen en vragen, die voortgekomen zijn uit 
de ‘Ik buurt mee’ enquête van eind 2013 aan de orde laten 
komen. Er waren toen suggesties over het planten van voor-
jaarsbollen en meer insectenlokkende struiken. Ook zullen 
we het hebben over de grote bomen in onze wijk. En na-
tuurlijk altijd weer over de hondenpoep.

Financieel	overzicht	DINO	2014
 
Inkomsten 

Subsidie gem. Rheden  1.000,--
Advertenties   1.137,--
Donaties             144,50 +
Totaal inkomsten :   2.281,50

Uitgaven

Kosten rekening ABN AMRO    206,56
Kosten bestuur      667,45
Representatiekosten     418,86
Kosten nieuwsbrieven     999,45 +
Totaal uitgaven  :    2.292,32 -
  
Saldo over 2014 :                      -/-       10,82

Werkgroepen	en	activiteiten	in	de	wijk	Dieren	Noord	Oost

DiNO heeft de nu aanwezige werkgroepen en organisaties op een rijtje gezet. Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroe-
pen die in Dieren Noord Oost actief zijn. Zoekt u contact met zo’n werkgroep of instantie dan kunt u contact opnemen met:

   Activiteit/werkgroep/organisatie	 Contactpersoon:	 Te	bereiken	via: 
   • Wijkplatform DiNO Daaf van Beveren www.dierennoordoost.nl
 - Secretariaat Daaf van Beveren info@dierennoordoost.nl 
   0313-427730
 - Buurtpreventie/handhaving  Jos Boon  info@dierennoordoost.nl
 - Groen & woonomgeving Sara Courbois info@dierennoordoost.nl
   (zwerfvuilactie)
 - Buren voor Buren Erna Wolfs info@dierennoordoost.nl
   (handen met een hart)  burenvoorburendno@gmail.com
   06-27248601
 - Communicatie René Schoneveld info@dierennoordoost.nl 
   • Ik-Buurt-Mee  www.ikbuurtmee.nl   
 - Kunst in de buurt Joop Jansen www.kunstbijdeburen.nl 
   • DiNO/Ik-Buurt-Mee
 -Verkeer René Schoneveld info@dierennoordoost.nl 
   • Drieschaar
 - Ruimtes huren/bespreken Jaap Peters 06-36297375
 - Activiteiten aanmelden Jaap Peters 06-36297375
 - Bardiensten aanbieden Simone Denekamp 06-22145489
 - Aanmelden bestuurslid Tineke Stokdreef  0313-427444
  • Duursaampies Iris Kleinlugtenbelt www.duursampies.nl
  • Buurtbeheer Gemeente Rheden Jacco Dekker 026-4976911
  • Buurtcoach Jos Meerssman www.viva-rheden.nl 
  • Wijkagent Marjan Schoegje 0900-8844
   marjan.schoegje@politie.nl
  • Woningbouwvereniging Vivare Hans Jansen www.vivare.nl 026-3849111
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Net als vorige jaren organiseert DiNO Groen de Opschoon-
dag/Zwerfvuilactie 2015 en wel op vrijdag 27 maart.
We hebben de beide basisscholen gevraagd of ze dit jaar 
weer mee doen. De Boomgaard gaat deelnemen met de ge-
combineerde groep 7/8. Het opschonen 
zal plaatsvinden tussen 12.30 en 14.00 
uur.
Wij  zoeken volwassen wijkbewoners die  
groepjes van 4 à 5 kinderen willen bege-
leiden, of die als groep een wat verder 
afgelegen stuk voor hun rekening willen 
nemen.
Als u zin en tijd hebt, kunt u zich aan-
melden via info@dierennoordoost.nl of 
bellen met 414436.

Van	de	werkgroep	Buurtpreventie

Eind 2014 is het team van contactpersonen voor de Buurt-
preventie Dieren N.O. weer compleet.
Eesje Arentshorst en Jos Boon zijn samen de wijkcoördina-
toren. Alle buurtcontactpersonen kunt u vinden op de web-
site van DiNO, www.dierennoordoost.nl.

Vorig jaar heeft de invoering van het WhatsApp systeem in 
onze wijk vertraging opgelopen. Inmiddels is het “Plan van 
Aanpak”, waarin de communicatiesystemen zijn vastgelegd, 
in concept gereed. Het streven is om begin mei van dit jaar 
het WhatsApp – systeem operationeel te laten zijn voor 
Dieren Noord Oost. Het WhatsApp waarschuwingssysteem 
wordt zo ingericht, dat wijkbewoners snel met elkaar en de 
wijkagent over verdachte situaties kunnen communiceren. 
Gebruikt wordt de methode SAAR (Signaleer, Alarmeer 112, 
App en Reageer). Daarnaast zal een Facebookgroep worden 
opgericht waarin wijkbewoners elkaar over veiligheidszaken 
kunnen informeren en een Twitteraccount om de wijkbe-
woners snel van informatie over buurtpreventie te kunnen 
voorzien.

	*	Let	op	uw	brievenbus	*

In maart 2015 ontvangt u van de gemeente Rheden een 
brief over dit onderwerp. Meld u aan. Daarna volgen twee 
infoavonden, waar in samenwerking met de gemeente en 
de politie instructies worden gegeven over dit nieuwe com-
municatiesysteem.

	  
Van	  de	  werkgroep	  Buurtpreventie	  
	  
Eind	  2014	  is	  het	  team	  van	  contactpersonen	  voor	  de	  Buurtpreventie	  Dieren	  N.O.	  weer	  compleet.	  
Eesje	  Arentshorst	  en	  Jos	  Boon	  zijn	  samen	  de	  wijkcoördinatoren.	  Alle	  buurtcontactpersonen	  kunt	  u	  vinden	  op	  
de	  website	  van	  DiNO,	  www.dierennoordoost.nl.	  
	  
Vorig	  jaar	  heeft	  de	  invoering	  van	  het	  WhatsApp	  systeem	  in	  onze	  wijk	  vertraging	  opgelopen.	  Inmiddels	  is	  “Plan	  
van	  Aanpak”	  ,	  waarin	  de	  communicatiesystemen	  zijn	  vastgelegd,	  in	  concept	  gereed.	  Het	  streven	  is	  om	  begin	  
mei	  van	  dit	  jaar	  het	  WhatsApp	  –	  systeem	  operationeel	  te	  laten	  zijn	  voor	  Dieren	  Noord	  Oost.	  Het	  WhatsApp	  
waarschuwingssysteem	  wordt	  zo	  ingericht,	  dat	  wijkbewoners	  snel	  met	  elkaar	  en	  de	  wijkagent	  over	  verdachte	  
situaties	  kunnen	  communiceren.	  Gebruikt	  wordt	  de	  methode	  SARA	  (Signaleer,	  alarmeer	  112,	  app	  versturen	  en	  
reageren.	  Daarnaast	  zal	  een	  Facebookgroep	  worden	  opgericht	  waarin	  wijkbewoners	  elkaar	  over	  
veiligheidszaken	  kunnen	  informeren	  en	  een	  Twitteraccount	  om	  de	  wijkbewoners	  snel	  van	  informatie	  over	  
buurtpreventie	  te	  kunnen	  voorzien.	  	  
	  
	  *	  Let	  op	  uw	  brievenbus	  *	  
	  
In	  maart	  2015	  ontvangt	  u	  van	  de	  gemeente	  Rheden	  een	  brief	  over	  dit	  onderwerp.	  Meld	  u	  aan.	  Daarna	  volgen	  
twee	  infoavonden,	  waar	  in	  samenwerking	  met	  de	  gemeente	  en	  de	  politie	  instructies	  worden	  gegeven	  over	  dit	  
nieuwe	  communicatiesysteem.	  
	  

        
 
 

   	  
	  
 
    
     
 
 
	  

AUTOVERHUUR

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

Auto Jurrius
v.a. € 35 p/d

www.autojurrius.nl
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Van	de	werkgroep	Verkeer

De werkgroep verkeer van ‘Ik Buurt Mee’ heeft na diverse 
bijeenkomsten in 2014 een inventarisatie gemaakt van knel-
punten en oplossingen voor Dieren Noord Oost.
Uit de enquête, die in Dieren Noord Oost is gehouden in het 
najaar van 2013, is gebleken dat te hard rijden in de wijk en 
parkeeroverlast in sommige hofjes hoog scoorden.
Ook onduidelijkheid over wel of geen woonerven en uitrit-
ten van hofjes zijn genoemd.
De status van de Imboslaan tussen de Harderwijkerweg en 
de Kanaalweg kreeg de aandacht van de werkgroep.

In januari heeft de werkgroep het ‘Plan van Aanpak’ aange-
boden aan de Gemeente.
De afdeling verkeer van de Gemeente Rheden zal binnen-
kort een reactie geven op het Plan.
Nadat gemeente en werkgroep gezamenlijk een visie heb-
ben geformuleerd, zal er gecommuniceerd worden met alle 
wijkbewoners om de gewenste maatregelen ter bevorde-
ring van de verkeersveiligheid te treffen. 

Wordt vervolgd ……………………………………

Van	de	werkgroep	Buren	voor	Buren

Alweer ruim een jaar geleden is ‘ik buurt mee’ gestart in 
Dieren Noord Oost.  Deze activiteit heeft veel wijkbewoners 
enthousiast gemaakt.  Zo is ook de werkgroep “Handen met 
een hart” ontstaan, een  Buren voor Buren activiteit.  Met 
deze activiteit wil de werkgroep niet alleen praktische on-
dersteuning bij kleine hulpvragen bieden, maar ook een bij-
drage leveren aan de sociale samenhang in de wijk.
De werkgroep is in 2014 voortvarend van start gegaan met 
het werven van vrijwilligers om voor andere buurtbewoners 
op verzoek kleine klusjes  uit te voeren in en om het huis en 
voor het doen van boodschappen etc. Zij hebben daarvoor 
een folder ontwikkeld en verspreid in de wijk.  Ook heeft de 
werkgroep de organisatie van de bemiddeling tussen vraag 
en aanbod van ondersteuningsvragen op poten gezet. 
Inmiddels  hebben ruim 25 wijkbewoners zich aangemeld 
als vrijwilliger met een divers aanbod. Een mooi resultaat! 

De werkgroep kan zich nu gaan richten op de vraag. Er is 
een nieuwe folder gemaakt en verspreid, nu om na te gaan 
of er ook ondersteuningsvragen zijn, die beantwoord kun-
nen worden door de vrijwilligers die zich hebben aange-
meld.
Voor bewoners die een ondersteuningsvraag hebben, maar 
nog niet gereageerd hebben: 
bel of mail gerust naar de  werk-
groep. Als ‘handen met een 
hart’ uw vraag niet kan oplos-
sen, helpen ze u te zoeken naar 
een andere oplossing.

Kontakt	leggen

‘Handen met een Hart”  is voor buurtbewoners telefonisch 
bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 
11.30 uur op telefoonnummer 06-27248601. Buiten deze 
tijd kan men de voicemail inspreken. U kunt ook een e-mail 
sturen naar burenvoorburendno@gmail.com. De werk-
groep is inmiddels aangesloten bij  het Wijkplatform DiNO 
zodat de continuïteit beter is gewaarborgd. 
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januari 2011 biedt de stichting daarnaast ondersteuning 
aan lokale groepen in heel Nederland die zelf hun eigen Re-
pair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het 
Repair Café in Dieren. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via repair-
cafedieren@outlook.com of volg hen via facebook.com/
repaircafedieren. 

Mantelzorg	café	op	dinsdag	24	februari	2015	in	
De Oase van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Thema
De huidige veranderingen in de zorg: hoe vind ik de weg 
naar de gemeente?
Hiervoor zijn als gastsprekers uitgenodigd: 
Ineke Vermeulen WMO consulente en Hidde Born be-
leidsmedewerker van de gemeente Rheden. Mantelzorg 
doe je samen dus gaan zij met u in gesprek over het regelen 
van hulp en ondersteuning nu de gemeente de hulpvragen 
behandelt. Wat is er veranderd? Waar loopt de gemeente 
nog tegenaan en wat merkt u daarvan? Hoe kan de hulp en 
ondersteuning het beste worden afgestemd op uw wensen 
en mogelijkheden als mantelzorger? Wat kunt u of kan uw 
omgeving zelf en wat heeft u nodig van de gemeente? Wat 
houdt een keukentafelgesprek in en op welke wijze kunt u 
zich hierop voorbereiden?

Voor wie?
Zorgt u voor uw hulpbehoevende ouder(s)? Geeft u inten-
sieve ondersteuning aan een familielid, vriend of buur? Is 
uw partner of kind gehandicapt of langdurig ziek? 
Dan hoort u bij de grote groep mensen die mantelzorg ver-
leent. Het Mantelzorgcafé is er speciaal voor u! 
Het is een gelegenheid om even los zijn van de zorg, om in 
een ontspannen sfeer andere mantelzorgers te ontmoeten 
en om te merken dat u er niet alleen voor staat.

Komt u ook? 
U bent vanaf 9.45 uur van harte welkom. Het programma 
start om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 11.30 uur.
Aan het bezoeken van de mantelzorgcafé’s zijn geen kosten 
verbonden, koffie en thee zijn gratis. 
Wanneer u wilt komen, is aanmelden niet verplicht, maar 
in verband met de organisatie wel erg prettig. Dit kan via 

Start	Repair	Café	op	14	
februari

Wat doe je met een brood-
rooster of Senseo die het niet 
doet? Met een fiets waarvan 
het wiel aanloopt? Of met 
een trui of sokken waar gaat-
jes in zitten? Weggooien? 
Vaak is een kleine reparatie 

al genoeg! Repair Café Dieren opent op 14 februari 2015 het 
allereerste Repair Café binnen onze gemeente. Wethouder 
Constans Pos komt het Repair Café openen.

In mfc De Oase, Ericaplein 1, draait het op 14 februari om re-
pareren van alle denkbare spullen waar iets mis mee is. Tus-
sen 14 en 16 uur zullen diverse vaklieden voor u klaar staan: 
elektriciens, naai(st)ers en andere handige mensen helpen 
gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en 
materialen om te repareren zijn aanwezig. Mensen die het 
Repair Café bezoeken, nemen van thuis hun kapotte spul-
len mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, 
speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet of stuk is, 
is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De 
reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. Alleen 
als er specifieke onderdelen nodig zijn, kunnen zij niet altijd 
meteen helpen. Wel krijgt u dan het juiste advies, zodat u 
het benodigde onderdeel zelf kunt halen, waarna vrijwilli-
gers van het Repair Café het voor u kunnen monteren.

Het Repair Café wordt elke 2e zaterdag van de maand ge-
houden in de Oase. Telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Door 
repareren te promoten, wil Reparatiecafé Dieren bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. Maar het is ook be-
doeld om dorpsbewoners op een nieuwe manier met elkaar 
in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. 
Het Repair Café Dieren is een initiatief van drie inwoners, 
Trix Kruger, Lars Keizerswaard, Kirsten Westerveld en buurt-
coach Jos Meerssman. Dit naar landelijk voorbeeld. 
Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, waar de 
Stichting Repair Café (zie www.repaircafe.nl) sinds 2010 op 
regelmatige basis repareerbijeenkomsten organiseert. Sinds 



7

het telefoonnummer 026-3707070. Adres van de Oase: Eri-
caplein 1 Dieren.

Vervoer	of	vervangende	zorg
Mocht de opvang voor de thuissituatie of het vervoer voor 
u een probleem zijn, wilt u dan tijdig contact opnemen met 
het Meldpunt.
Telefoon 026	–	3707070 van Meldpunt Vrijwillige Thuishulp 
Rheden en Rozendaal, op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur, 
of per e-mail hulpmvt@mvtrheden.nl 
Voor meer informatie kunt u ook contact zoeken met Bea 
Evers, Casemanager Attent zorg en behandeling, telefoon: 
06-493790539 of e-mail: b.evers@attentzorgenbehande-
ling.nl

Noteer vast de andere data in 2015
21 april, 16 juni, 15 september en 3 november

Hoe	de	zorg	verandert	in	de	gemeente	Rheden	
Het omzien naar elkaar is belangrijk voor onze lokale sa-
menleving. Gelukkig is er in onze buurten en wijken aan-
dacht voor het welzijn van anderen. Buurtgenoten hebben 
een luisterend oor en steken elkaar vaak de helpende hand 
toe. De gemeente heeft hiervoor veel waardering, want de 
manier waarop we met elkaar omgaan bepaalt mede de 
kwaliteit van de zorg. 
Wij willen u graag meer vertellen over de recente verande-
ringen in deze zorg. De gemeenten kunnen deels zelf bepa-

len op welke manier ze hun nieuwe taken invullen. Rheden 
doet dat op een ‘Rhedense’ manier. 
Wat is de ‘Rhedense’ manier? 
De inwoners van onze gemeente organiseren in principe 
zelf hun zorg. Eventueel samen met familie, buurtgenoten, 
vrienden, kennissen en hun persoonlijke netwerk. Zo wordt 
er in de straat en tussen buren onderling vaak al de nodige 
hulp geregeld. 
Uiteraard kan iedereen in onze gemeente een beroep doen 
op de georganiseerde vrijwillige ondersteuning en begelei-
ding. Dit loopt via de verschillende vrijwilligersorganisaties, 
buurthuizen en ouderenorganisaties. 
Is er meer zorg of hulp nodig? Dan ondersteunt de gemeen-
te. Waar nodig verwijst de gemeente door naar professio-
nele ondersteuning en begeleiding. Dit gaat altijd via één 
van de gemeentelijke consulenten. Hij of zij overlegt met 
degene die de zorg nodig heeft over de beste oplossing. Sa-
men wordt er per situatie bekeken naar wat nodig is. 

Veranderingen	per	1	januari
Op 1 januari is er veel veranderd aan de manier waarop 
zorg, begeleiding en ondersteuning zijn georganiseerd. Hier-
bij gaat het om ouderenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke 
ondersteuning en werk. Het gaat niet om (medische) zorg 
die u vergoed krijgt via uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld de 
zorg van uw (huis)arts, ziekenhuis, therapeut, behandelaar 
of consultatiebureau. 
We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij: 
Langdurige zorg wordt voortaan georganiseerd vanuit de 
gemeente. Bijvoorbeeld dagbesteding, huishoudelijke hulp 
en allerlei vormen van begeleiding. Vóór 2015 was dit in 
handen van de Rijksoverheid. 
Ook de jeugdzorg en -begeleiding vallen voortaan onder de 
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gemeente (niet meer onder gemeente en Provincie samen). 
Mensen met een beperking gaan zoveel mogelijk deelne-
men aan het arbeidsproces. De gemeente zorgt hierbij voor 
de benodigde ondersteuning.

Binnen de gemeente Rheden geldt 2015 als overgangsjaar. 
Wie in 2014 professionele zorg of begeleiding kreeg, ont-
vangt deze tot het einde van de zorgindicatie, of uiterlijk tot 
1 januari 2016. De zorg loopt voorlopig dus gewoon door.
Vanaf 2015 wordt er gekeken hoe de zorg past bij degene 
die deze ontvangt. Wellicht is er meer, minder of andere 
zorg nodig. Aan de hand hiervan worden individuele zorgin-
dicaties regelmatig opnieuw bekeken en zo nodig bijgesteld. 
U kunt er zeker van zijn dat de gemeente bij dit alles het 
belang van goede zorg voorop stelt.

Eén	aanspreekpunt
De coördinatie van zorg, begeleiding en ondersteuning is bij 
de gemeente voortaan centraal geregeld, via het ‘Sociaal 
Meldpunt’ (contactgegevens: bel naar gemeente Rheden 
via (026) 4976911 of stuur een e-mail naar: sociaalmeld
punt@rheden.nl). Hier vindt u één aanspreekpunt voor al 
uw vragen. 
Biedt u in uw omgeving zorg of begeleiding aan een ander 
en heeft u daarover vragen? 
Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen? 
Maakt u zich zorgen over het welzijn van een buurtgenoot? 
Merkt u dat de zorg voor een ander wellicht iets teveel 
vraagt van iemand die u kent? 
Aarzel niet en neem contact op met het Sociaal Meldpunt. 
Zij zijn er voor u en ze helpen u graag. 

Vrijwillige	inzet 
Mede door de groeiende behoefte aan zorg zal de vraag 

naar vrijwillige inzet de komende jaren stijgen. Vrijwilligers 
zijn nodig! Gelukkig zijn de buurten en wijken in onze dor-
pen van oudsher al actief op het gebied van vrijwillige hulp 
en ondersteuning onder elkaar. Dit is belangrijk voor de 
buurtgenoten die steeds langer in hun buurt blijven wonen. 

Handige websites 
Heeft u een vraag over zorg of hulpverlening? Of over de 
veranderingen vanaf 1 januari 2015? Kijk eens op:
• www.socialevraagbaak.nl, voor suggesties bij alledaagse 
 vragen over: welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en  
 opvoeden & opgroeien. Met oplossingen dichtbij huis in
 de gemeenten Rheden en Rozendaal. 
• www.rheden.nl en www.rozendaal.nl, op de website
  van uw gemeente vindt u nieuws en informatie over de  
 zorg en de veranderingen. 
• www.mvtrheden.nl, website van het Meldpunt 
 Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg (MVT) in de
 gemeenten Rheden en Rozendaal. Met uitgebreide in- 
 formatie voor mantelzorgers, vrijwilligers en hulpvragers. 
• www.viva-rheden.nl en www.vrijwilligerswerk-rheden. 
 nl, alle informatie over vrijwilligerswerk in de gemeen-
 ten Rheden en Rozendaal handig bij elkaar. 
• www.hoeverandertmijnzorg.nl, hier vindt u de landelij-
 ke informatie over de veranderingen in de zorg en hulp-
 verlening. 
• www.ikbuurtmee.nl, kijk op de kaart en zie welke activi-
 teiten er zijn bij u in de buurt.
• Sociaal Meldpunt, het Sociaal Meldpunt helpt u graag  
 bij al uw vragen over zorg, begeleiding en ondersteu-
 ning. Bel naar gemeente Rheden via (026) 497 69 11 of  
 stuur een e-mail: sociaalmeldpunt@rheden.nl.

participatiesamenleving
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bestemmingsverkeer. De (woon)erfinrichting schept ruimte 
om op straat te spelen en maakt het ook wettelijk mogelijk. 
Daarnaast geeft het straatbeeld meer kansen voor ontmoe-
ting en andere sociale activiteiten dan een straat met smalle 
trottoirs en langsparkeren aan beide kanten van de
rijgoot. Bovendien geeft een gevarieerde inrichting extra 
mogelijkheden voor beplanting en privé initiatieven zoals 
gevelgroen en een bankje.

Problemen	bij	(woon)erven
Veel (woon)erven dateren uit de jaren ’70 en ’80 en zijn in-
middels toe aan een opknapbeurt.
Verloedering dreigt. Bovendien is er vaak behoefte aan ex-
tra parkeerplaatsen. Er wordt wel eens gedacht dat spelen 
op straat binnenkort verleden tijd zal zijn, omdat het aantal 
kinderen per woning daalt en het aantal auto’s per woning 
toeneemt, terwijl kinderen steeds meer tijd in de kinder-
opvang en achter de computer doorbrengen. Toch is bui-
tenspelen nog steeds een van favoriete bezigheden van kin-
deren. De straat blijft onmisbaar als ruimte voor kinderen 
én volwassenen, om zich te ontplooien en om informeel te 
leren met elkaar om te gaan.

Netwerk	Woonerfgoed
Het netwerk Woonerfgoed heeft als doel: de uitwisseling 
van kennis en ervaring betreffende belangenbehartiging, 
inrichting van de straat en zijn omgeving en de regulering 
van verkeer en parkeren en
tot behoud en verbetering van de verblijfskwaliteit in 
(woon)erven en (woon)erfachtige straten. Meer informatie 
kunt u vinden op www.woonerfgoed.nl.

Woonerf ‘de straat als verblijfs-
ruimte’ 

Verblijfsgebieden.
Verblijfsgebieden vereisen verblijfs-
kwaliteit, d.w.z. omstandigheden die 
mogelijk maken de straat en de open-

bare ruimte veilig te gebruiken om te lopen en te fietsen, 
om elkaar te ontmoeten en buiten te spelen.
Bij sommige (woon)erven en (woon)erfachtige straten dreigt 
verwaarlozing of zelfs drastische omvorming met groot ver-
lies aan verblijfskwaliteit door onvoldoende belangstelling 
bij de betreffende gemeente. Ten onrechte wordt gedacht 
dat een verkeersbord ’30 km’ voldoende is. Verder zijn er 
veel straten in bestaande en toekomstige 30 km-gebieden 
die baat hebben bij de (woon)erf-status en (zo nodig) herin-
richting, zeker als er onvoldoende ruimte is om behoorlijke 
trottoirs aan te leggen. Ten gevolge van relatieve onbekend-
heid vragen (woon)erven om koestering en draagvlak in de 
praktijk. Dat geldt niet alleen voor straten in woonbuurten, 
maar ook voor straten in stads- en dorpscentra.

De	ontwikkeling	van	het	(woon)erf.
Woonerven zijn in de jaren 70 in Nederland ontstaan en 
vervolgens tot in de jaren 80 op grote schaal toegepast bij 
nieuwbouw en stadsvernieuwingsprojecten. Er zijn speciale 
verkeersregels ingevoerd met een bijbehorend verkeers-
bord ‘erf’. Uit het straatbeeld moet blijken dat de wande-
laar en het spelende kind de gehele breedte van de straat 
mogen gebruiken en dat het (auto)verkeer zich als gast ge-
draagt, d.w.z. rustig en voorzichtig rijdt. De verkeersregels 
voor het (woon)erf schrijven voor een maximum snelheid 
van 15km/u (‘stapvoets’) en alleen parkeren op daartoe 
aangegeven plaatsen (met een P op het wegdek). Het ver-
keersbord ‘erf’ wordt inmiddels ook in veel andere Europe-
se landen toegepast.
Vanaf de jaren 90 is verkeerskundig de aandacht komen te 
liggen op de invoering van 30 km-straten, liefst in aaneen-
gesloten zones. Er is inmiddels brede consensus op lokaal 
en nationaal niveau dat in het grootste deel van de straten 
binnen de bebouwde kom de max. snelheid niet boven 30 
km/u moet liggen. Dat is een belangrijke ontwikkeling in het 
kader van de verkeersveiligheid. Daarbij wordt gesproken 
over ‘verblijfsgebieden’, maar in de praktijk blijkt dat er bij 
de aanwijzing van 30 km-gebieden weinig aandacht is voor 
de verblijfskwaliteit. Ten onrechte wordt zelfs gesteld dat 
deze ontwikkeling het (woon)erf overbodig maakt.

Aantrekkelijkheid	van	(woon)erven
Intussen worden nog steeds nieuwe (woon)erven opgele-
verd. Daarnaast zijn (woon)erven een aantrekkelijk alterna-
tief voor woonstraten met onvoldoende trottoirruimte. Het 
erfconcept (stapvoetse snelheid en voetganger centraal) is 
ook aantrekkelijk voor binnensteden, schoolzones en sta-
tionsgebieden, mede omdat het een slimme vorm van in-
tensief multifunctioneel ruimtegebruik is. De straat wordt 
zowel gebruikt als speel- en loopruimte als voor stapvoets 
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inkoop-trajecten. De gemeente Rheden heeft hier actief 
aanspraak op gemaakt en voor de wijk Dieren Noord-Oost 
gekozen. Het bureau 5plus1 is in de arm genomen om sa-
men inkopen in deze wijk te helpen opzetten.

Wat	gaan	we	doen?

Belangrijk is vooral dat iedereen in Dieren Noord Oost het 
project leert kennen. Via berichten als deze, maar ook via 
allerlei andere acties. Zo willen we met lokale klusbedrijven 
een actie organiseren waarbij in 1 uur allerlei ‘kleine maat-
regelen’ worden genomen. Ook denken we aan een ‘hofjes-
toer’: in elke hof komt een infostand te staan. 

Gezocht:	versterking	bewonersteam	

Om samen inkopen op te kunnen zetten, is een team van be-
woners nodig. Momenteel hebben zich al 2 bewoners aan-
gemeld, een geweldig begin. Maar uitbreiding met of 3 of 4 
bewoners is gewenst. Bent u enthousiast over het project? 
Meld u dan aan bij Jos Boon (buurtbewoner) jos.boon@
kpnplanet.nl of Niels Götz van aanjaagbureau 5plus1, 06-
14105440, email: niels@5plus1.nl. 

Gezocht:	 leden	 bewonersteam	 ‘samen	 inkopen	
energiemaatregelen’!	

Uw	energierekening	stijgt	maar	door
Veel mensen hebben het niet zo door, maar de energiere-
kening is naast de hypotheek/ huur de grootste kostenpost 
binnen de woonlasten. En bovendien eentje die sterk stijgt, 
maar liefst 3x sneller dan andere producten en diensten. 
Was een doorsnee gezin in 2000 €900,- per jaar kwijt aan 
energie, momenteel is dat meer dan twee keer zo veel: 
€1.950,-. 

Energiebesparing	loont

Energiebesparen loont dus. U kunt kiezen uit een heleboel 
maatregelen: van het isoleren van de cv-leiding en het aan-
brengen van radiatorfolie tot het isoleren van uw woning 
(vloer, ramen of dak) en het zelf opwekken van energie 
(met zonnepanelen of een zonneboiler). Het mooie van 
deze maatregelen is dat ze meteen ook extra comfort geven 
(geen tocht of koude voeten meer), vocht en schimmel te-
gengaan, ervoor zorgen dat uw huis meer waard wordt en 
beter verkoopbaar. Bovendien wordt u minder afhankelijk 
van grote (energie)bedrijven en is het rendement veel hoger 
dan dat op uw spaarrekening! 
Nog	voordeliger:	samen	inkopen	met	de	buurt

U kunt energiebesparende maatregelen natuurlijk zelf ne-
men. Vrijwel iedereen doet dat ook al wel. Maar u kunt het 
ook samen met uw buren/ de buurt doen. U bespaart veel 
geld wanneer u collectief met de mensen uit uw buurt dien-
sten en producten aanschaft. Denk aan groeps- en kwan-
tumkortingen. Zo kunt u wel 35% besparen wanneer u sa-
men met 25 anderen iets aanschaft!

Steun	vanuit	provincie/	gemeente

Het samen inkopen met buren is niet iets waar al veel men-
sen ervaring mee hebben. Hoe zet je zoiets op? De provincie 
Gelderland heeft daarom een stimuleringsregeling opgezet: 
Buurten Over Energie. Deze regeling maakt het voor ge-
meenten mogelijk om een ‘aanjaagbureau’ in te zetten, dat 
al veel ervaring heeft met het helpen opzetten van samen-

Gezocht:	  leden	  bewonersteam	  ‘samen	  inkopen	  energiemaatregelen’!	  	  

Uw	  energierekening	  stijgt	  maar	  door	  

Veel	  mensen	  hebben	  het	  niet	  zo	  door,	  maar	  de	  energierekening	  is	  
naast	  de	  hypotheek/	  huur	  de	  grootste	  kostenpost	  binnen	  de	  
woonlasten.	  En	  bovendien	  eentje	  die	  sterk	  stijgt,	  maar	  liefst	  3x	  sneller	  
dan	  andere	  producten	  en	  diensten.	  Was	  een	  doorsnee	  gezin	  in	  2000	  
€900,-‐	  per	  jaar	  kwijt	  aan	  energie,	  momenteel	  is	  dat	  meer	  dan	  twee	  
keer	  zo	  veel:	  €1.950,-‐.	  	  

Energiebesparing	  loont	  

Energiebesparen	  loont	  dus.	  U	  kunt	  kiezen	  uit	  een	  heleboel	  
maatregelen:	  van	  het	  isoleren	  van	  de	  cv-‐leiding	  en	  het	  
aanbrengen	  van	  radiatorfolie	  tot	  het	  isoleren	  van	  uw	  
woning	  (vloer,	  ramen	  of	  dak)	  en	  het	  zelf	  opwekken	  van	  
energie	  (met	  zonnepanelen	  of	  een	  zonneboiler).	  Het	  mooie	  
van	  deze	  maatregelen	  is	  dat	  ze	  meteen	  ook	  extra	  comfort	  
geven	  (geen	  tocht	  of	  koude	  voeten	  meer),	  vocht	  en	  
schimmel	  tegengaan,	  ervoor	  zorgen	  dat	  uw	  huis	  meer	  
waard	  wordt	  en	  beter	  verkoopbaar.	  Bovendien	  wordt	  u	  
minder	  afhankelijk	  van	  grote	  (energie)bedrijven	  en	  is	  het	  
rendement	  veel	  hoger	  dan	  dat	  op	  uw	  spaarrekening!	  	  

Nog	  voordeliger:	  samen	  inkopen	  met	  de	  buurt	  

U	  kunt	  energiebesparende	  maatregelen	  natuurlijk	  zelf	  
nemen.	  Vrijwel	  iedereen	  doet	  dat	  ook	  al	  wel.	  Maar	  u	  kunt	  het	  ook	  samen	  met	  uw	  buren/	  de	  buurt	  doen.	  U	  bespaart	  
veel	  geld	  wanneer	  u	  collectief	  met	  de	  mensen	  uit	  uw	  buurt	  diensten	  en	  producten	  aanschaft.	  Denk	  aan	  groeps-‐	  en	  
kwantumkortingen.	  Zo	  kunt	  u	  wel	  35%	  besparen	  wanneer	  u	  samen	  met	  25	  anderen	  iets	  aanschaft!	  

Steun	  vanuit	  provincie/	  gemeente	  

Het	  samen	  inkopen	  met	  buren	  is	  niet	  iets	  waar	  al	  veel	  mensen	  ervaring	  mee	  hebben.	  Hoe	  zet	  je	  zoiets	  op?	  De	  
provincie	  Gelderland	  heeft	  daarom	  een	  stimuleringsregeling	  opgezet:	  Buurten	  Over	  Energie.	  Deze	  regeling	  maakt	  het	  
voor	  gemeenten	  mogelijk	  om	  een	  ‘aanjaagbureau’	  in	  te	  zetten,	  dat	  al	  veel	  ervaring	  heeft	  met	  het	  helpen	  opzetten	  van	  
samen-‐inkoop-‐trajecten.	  De	  gemeente	  Rheden	  heeft	  hier	  actief	  aanspraak	  op	  gemaakt	  en	  voor	  de	  wijk	  Dieren	  Noord-‐
Oost	  gekozen.	  Het	  bureau	  5plus1	  is	  in	  de	  arm	  genomen	  om	  samen	  inkopen	  in	  deze	  wijk	  te	  helpen	  opzetten.	  

Wat	  gaan	  we	  doen?	  

Belangrijk	  is	  vooral	  dat	  iedereen	  in	  Dieren	  Noord	  Oost	  het	  project	  leert	  kennen.	  Via	  berichten	  als	  deze,	  maar	  ook	  via	  
allerlei	  andere	  acties.	  Zo	  willen	  we	  met	  lokale	  klusbedrijven	  een	  actie	  organiseren	  waarbij	  in	  1	  uur	  allerlei	  ‘kleine	  
maatregelen’	  worden	  genomen.	  Ook	  denken	  we	  aan	  een	  ‘hofjestoer’:	  in	  elke	  hof	  komt	  een	  infostand	  te	  staan.	  	  

Gezocht:	  versterking	  bewonersteam	  	  

Om	  samen	  inkopen	  op	  te	  kunnen	  zetten,	  is	  een	  team	  van	  bewoners	  nodig.	  Momenteel	  hebben	  zich	  al	  2	  bewoners	  
aangemeld,	  een	  geweldig	  begin.	  Maar	  uitbreiding	  met	  of	  3	  of	  4	  bewoners	  is	  gewenst.	  Bent	  u	  enthousiast	  over	  het	  
project?	  Meld	  u	  dan	  aan	  bij	  Jos	  Boon	  (buurtbewoner)	  jos.boon@kpnplanet.nl	  of	  Niels	  Götz	  van	  aanjaagbureau	  5plus1,	  
06-‐14105440,	  email:	  niels@5plus1.nl.	  	  

Gezocht:	  leden	  bewonersteam	  ‘samen	  inkopen	  energiemaatregelen’!	  	  

Uw	  energierekening	  stijgt	  maar	  door	  

Veel	  mensen	  hebben	  het	  niet	  zo	  door,	  maar	  de	  energierekening	  is	  
naast	  de	  hypotheek/	  huur	  de	  grootste	  kostenpost	  binnen	  de	  
woonlasten.	  En	  bovendien	  eentje	  die	  sterk	  stijgt,	  maar	  liefst	  3x	  sneller	  
dan	  andere	  producten	  en	  diensten.	  Was	  een	  doorsnee	  gezin	  in	  2000	  
€900,-‐	  per	  jaar	  kwijt	  aan	  energie,	  momenteel	  is	  dat	  meer	  dan	  twee	  
keer	  zo	  veel:	  €1.950,-‐.	  	  

Energiebesparing	  loont	  

Energiebesparen	  loont	  dus.	  U	  kunt	  kiezen	  uit	  een	  heleboel	  
maatregelen:	  van	  het	  isoleren	  van	  de	  cv-‐leiding	  en	  het	  
aanbrengen	  van	  radiatorfolie	  tot	  het	  isoleren	  van	  uw	  
woning	  (vloer,	  ramen	  of	  dak)	  en	  het	  zelf	  opwekken	  van	  
energie	  (met	  zonnepanelen	  of	  een	  zonneboiler).	  Het	  mooie	  
van	  deze	  maatregelen	  is	  dat	  ze	  meteen	  ook	  extra	  comfort	  
geven	  (geen	  tocht	  of	  koude	  voeten	  meer),	  vocht	  en	  
schimmel	  tegengaan,	  ervoor	  zorgen	  dat	  uw	  huis	  meer	  
waard	  wordt	  en	  beter	  verkoopbaar.	  Bovendien	  wordt	  u	  
minder	  afhankelijk	  van	  grote	  (energie)bedrijven	  en	  is	  het	  
rendement	  veel	  hoger	  dan	  dat	  op	  uw	  spaarrekening!	  	  

Nog	  voordeliger:	  samen	  inkopen	  met	  de	  buurt	  

U	  kunt	  energiebesparende	  maatregelen	  natuurlijk	  zelf	  
nemen.	  Vrijwel	  iedereen	  doet	  dat	  ook	  al	  wel.	  Maar	  u	  kunt	  het	  ook	  samen	  met	  uw	  buren/	  de	  buurt	  doen.	  U	  bespaart	  
veel	  geld	  wanneer	  u	  collectief	  met	  de	  mensen	  uit	  uw	  buurt	  diensten	  en	  producten	  aanschaft.	  Denk	  aan	  groeps-‐	  en	  
kwantumkortingen.	  Zo	  kunt	  u	  wel	  35%	  besparen	  wanneer	  u	  samen	  met	  25	  anderen	  iets	  aanschaft!	  

Steun	  vanuit	  provincie/	  gemeente	  

Het	  samen	  inkopen	  met	  buren	  is	  niet	  iets	  waar	  al	  veel	  mensen	  ervaring	  mee	  hebben.	  Hoe	  zet	  je	  zoiets	  op?	  De	  
provincie	  Gelderland	  heeft	  daarom	  een	  stimuleringsregeling	  opgezet:	  Buurten	  Over	  Energie.	  Deze	  regeling	  maakt	  het	  
voor	  gemeenten	  mogelijk	  om	  een	  ‘aanjaagbureau’	  in	  te	  zetten,	  dat	  al	  veel	  ervaring	  heeft	  met	  het	  helpen	  opzetten	  van	  
samen-‐inkoop-‐trajecten.	  De	  gemeente	  Rheden	  heeft	  hier	  actief	  aanspraak	  op	  gemaakt	  en	  voor	  de	  wijk	  Dieren	  Noord-‐
Oost	  gekozen.	  Het	  bureau	  5plus1	  is	  in	  de	  arm	  genomen	  om	  samen	  inkopen	  in	  deze	  wijk	  te	  helpen	  opzetten.	  

Wat	  gaan	  we	  doen?	  

Belangrijk	  is	  vooral	  dat	  iedereen	  in	  Dieren	  Noord	  Oost	  het	  project	  leert	  kennen.	  Via	  berichten	  als	  deze,	  maar	  ook	  via	  
allerlei	  andere	  acties.	  Zo	  willen	  we	  met	  lokale	  klusbedrijven	  een	  actie	  organiseren	  waarbij	  in	  1	  uur	  allerlei	  ‘kleine	  
maatregelen’	  worden	  genomen.	  Ook	  denken	  we	  aan	  een	  ‘hofjestoer’:	  in	  elke	  hof	  komt	  een	  infostand	  te	  staan.	  	  

Gezocht:	  versterking	  bewonersteam	  	  

Om	  samen	  inkopen	  op	  te	  kunnen	  zetten,	  is	  een	  team	  van	  bewoners	  nodig.	  Momenteel	  hebben	  zich	  al	  2	  bewoners	  
aangemeld,	  een	  geweldig	  begin.	  Maar	  uitbreiding	  met	  of	  3	  of	  4	  bewoners	  is	  gewenst.	  Bent	  u	  enthousiast	  over	  het	  
project?	  Meld	  u	  dan	  aan	  bij	  Jos	  Boon	  (buurtbewoner)	  jos.boon@kpnplanet.nl	  of	  Niels	  Götz	  van	  aanjaagbureau	  5plus1,	  
06-‐14105440,	  email:	  niels@5plus1.nl.	  	  

Waar een proactieve houding en uitgebreid 

bedrijfsadvies vanzelfsprekend is

a d m i n i s t r a t i e  -  b e l a s t i n g a d v i e s

0313 - 745 300  |  06 - 52 04 65 64  |  info@grootoonkadvies.nl

Pijnboomhof 23  |  6951 MC  Dieren  |  www.grootoonkadvies.nl
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Dinsdag
Brooddag!

,-
2 hele broden voor:

Spar Martin & Miranda

33** Geldig in Maart & April

Oude bomen – Nieuwe bomen

In oktober 2014 zijn langs het Apel-
doorns – Dierens kanaal, tussen de 
Kappersweg en de Broekdijk in op-
dracht van het Waterschap Vallei en 
Veluwe meer dan 50 beuken en enkele 
eiken gekapt.

Nog voor het einde van 2014 zijn er jonge zomereiken herplant.
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Auto Jurrius B.V. Dieren
Imboslaan 140 - 6951 KC  Dieren

APK Keuring
 

Nu slechts € 19.95 (incl. BTW)
- Inclusief afmelden, exclusief roetmeting (dieselauto’s)

Voor alle merken

Auto Jurrius B.V.

Heeft u een ster in uw voorruit?
Wij hebben de professionele apparatuur 

in huis om uw ruit

GRATIS*
TE REPAREREN

Vanaf W.A. extra verzekerd
zonder eigen risico

* door de meeste verzekeraars

HOOFDDEALER EN OCCASIONSPECIALIST
Imboslaan 140 - hoek Kanaalweg - Dieren

Tel. (0313) 414724

€ 19.95€ 19.95


