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Beste buurtbewoner,

In dit zomernummer van de Wijkkrant van DiNO is er uitgebreid aandacht voor Dieren Noordoost als Schoonste Groene
Wijk en leest u meer over de activiteiten die door de werkgroepen in 2018 worden georganiseerd.
Op 22 september zal Dieren Noordoost meedoen met de landelijke burendag. Wij wensen u veel leesplezier.

Burendag 22 september 2018
Dieren Noordoost doet, net al vorige jaar, mee aan Burendag.
Op zaterdag 22 september wordt onder meer een wijkmarkt
gehouden in en rondom de Drieschaar. Meer hierover leest
u op pagina 7 van deze krant. De werkgroep die de Burendag voorbereidt komt om 11 juni weer bij elkaar om het programma van Burendag definitief vast te stellen en de taken
te verdelen.

Het 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 Communicatie, Verkeer, Schoonste Groene
Wijk, Buurtpreventie en het Energieteam wordt gewerkt aan
verbetering van de communicatie, de verkeersveiligheid, het
schoonhouden van de wijk, het onderhoud van het groen,
het voorkomen van criminaliteit, inbraak en vandalisme en
het gezamenlijk inkopen van energiebesparende maatregelen.
Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te zorgen
dat onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meld u dan aan
voor een van de werkgroepen (zie overzicht op pagina 2 van
deze wijkkrant) of het bestuur, of schuif eens aan bij een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. DiNO-bijeenkomsten worden in de oneven maanden gehouden op donderdagavond
19.30 uur in wijkcentrum De Drieschaar. Het vergaderschema
staat op onze website www.dierennoordoost.nl. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 4 oktober en 15 november.

WhatsApp oefenavond
Op 17 mei is er een oefenavond Buurtpreventie/WhatsApp
gehouden. De politie leverde die avond twee ‘lokboeven’ die
in alle vier de WhatsApp-wijken (rood, blauw, geel en groen)
hun best deden om met zaklantaarns in tuinen te schijnen,
aan hekken te rammelen en bij mensen naar binnen te kijken.
Een opmerkzame bewoonster van de Meidoornlaan merkte
het verdachte gedrag van deze ‘boeven’ op en sloeg alarm
bij de politie (112) en de WhatsAppgroep DiNOveiligGroen.
Daardoor konden de ‘boeven’ op de kruising Meidoornlaan/
Cederlaan door de wijkagenten in de kraag worden gegrepen.
De avond werd in de Drieschaar afgesloten met en korte evaluatie en sappige verhalen van de ‘boeven’ over hun ervaringen in onze wijk.

Word donateur
Aanmelden als donateur kan via info@dierennoordoost.nl.
Dat kan ook door minimaal € 5,- over te maken op IBAN NL59
ABNA 0602 3741 54 t.n.v. het wijkplatform DiNO. U ontvangt
dan ook regelmatig de digitale nieuwsbrief en uitnodigingen
voor de vergaderingen.
Word lid van WhatsApp Buurtpreventie		
Het aanmeldformulier vindt u op pagina 8

De ‘lokboeven’ gaan op pad………
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Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noord Oost
Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen en instanties die in Dieren Noord Oost actief zijn.
Zoekt u contact, dan kunt hen benaderen via onderstaande contactpersonen
Activiteit/werkgroep/organisatie

Contactpersoon:

Te bereiken via:

•

Website

www.dierennoordoost.nl

Daaf van Beveren

info@dierennoordoost.nl

Wijkplatform DiNO
-

		
-

Secretariaat

(w.o. digitale nieuwsbrief)		

0313-427730

Buurtpreventie/handhaving

info@dierennoordoost.nl

Jos Boon

(w.o. Whatsapp-waarschuwingssysteem)		

of: buurtpreventie@dierennoordoost.nl

-

Schoonste Groene Wijk

Guido Hartkamp

info@dierennoordoost.nl

-

Communicatie(w.o.wijkkrant)

René Schoneveld

info@dierennoordoost.nl

-

Website

Floris van Setten

info@dierennoordoost.nl

-

Energieteam Verbuursamen

Jos Boon

verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl

		

				
•

DiNO/Ik-Buurt-Mee
-

•

of: verbuursamen@dierennoordoost.nl

Verkeer

Kunst in de buurt

			

René Schoneveld

info@dierennoordoost.nl

Website

www.kunstbijdeburen.nl

Hetty Smit

h.smit7@gmail.com

				
•

•

0313-416706

Drieschaar
-

Ruimtes huren/bespreken

Astrid Elsendoorn-de Vries

0313-438584		

-

Activiteiten aanmelden

Tineke Stokreef

0313-427444

-

Bardiensten aanbieden

Jaap Peters

06-36297375

Tim van den Bor

t.vandenbor@rheden.nl

Buurtgastheer Gemeente Rheden

				

026-4976911

•

dvlieshout@radaruitvoering.nl

Krachtcoach/Buurtcoach

Dorette van Lieshout

				
•

Wijkagenten

06-11599083

Berdien Ellenkamp,

			

Martin de Vries en

0900-8844

			

Taco Oostvogel

btijsselwaarden-dieren@politie.nl

Wilt u ook actief worden in het wijkplatform DiNO? Dat kan door:
•

De algemene vergaderingen in de Drieschaar te bezoeken (elke 3e donderdagavond 19.30 uur van de
oneven maanden, m.u.v. juli en augustus)

•

Actief te worden in het bestuur

•

Actief te worden in één van de werkgroepen (zie hierboven)

•

Zelf een werkgroep op te starten

Inlichtingen en aanmelden bij Daaf van Beveren, tel: 427730, email: info@dierennoordoost.nl
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De schoonste groene wijk

ken van de zakjes en bakken, ook het zwerfafval wordt
steeds meer in de bakken gedeponeerd.
Er is nu gelukkig weer een flinke verbetering te zien ten opzichte van een paar maanden geleden.
En ziet u toch gebeuren dat iemand poep laat liggen, spreek

Beste Wijkbewoner,
Ook in de afgelopen maanden hebben we weer ons best
gedaan om de wijk nog mooier te krijgen.
We zijn druk geweest met de afvalbakken en de dispensers;
er is weer een zwerfvuilactie geweest en we hebben samen
met de gemeente de bomen in onze wijk nader bekeken en
de vragen van verschillende wijkbewoners over deze bomen
besproken.
Afvalbakken.
De afgelopen winterperiode waren wij als werkgroep “de
Schoonste Groene Wijk” wel wat teleurgesteld.
De afvalbakken voor hondenpoep werden wel goed gebruikt, ook voor zwerfafval zoals blikjes en plasticflessen,
maar toch nam de overlast van hondenpoep weer toe. Erg
jammer en frustrerend om te zien.
Volgens ons was het te wijten aan de wintertijd. Als het
vroeg donker is neemt de motivatie om op te ruimen kennelijk af. Het lijkt ons echt niet zo moeilijk om even een zaklantaarn mee te nemen, dat maakt het opruimen makkelijker
en zo houden we de wijk ook in de winter schoon.
Jammer genoeg werkt niet iedereen hieraan mee, er werd
onlangs zelfs een afvalbak uit de grond getrokken en in de
bosjes gegooid. De Gemeente heeft hem direct terug geplaatst.

mensen aan of wijs ze naar een bak met dispenser, het is in
ons aller belang.
Wijkbewoners die een afvalbak willen adopteren kunnen
zich melden bij de Werkgroep De Schoonste Wijk van NL via
info@dierennoordoost.nl.
We zijn blij met iedereen die zich inzet voor onze mooie
schone groene wijk.

Vorige maand is het aantal adoptie bakken en dispensers
weer uitgebreid en zien we dat ook deze nieuwe bakken
heel goed gebruikt worden.
We zijn trots op onze mede wijkbewoners die gebruik ma-
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Zwerfvuilactie:
Op 24 maart heeft Dieren Noord Oost weer
meegedaan aan de landelijk zwerfvuilactie,
het was een succes!
Een flinke aanhanger vol werd er verzameld
door een groep enthousiaste wijkbewoners
en een drietal medewerkers van de KSH. Allen enorm bedankt voor jullie inzet.
Zowel volwassenen als kinderen hebben
ruim 1,5 uur lang al het zwerfvuil wat zij tegen kwamen in de wijk opgeruimd. De gemeente was weer bereid om zakken, hesjes
en prikstokken te leveren en het afval af te
voeren. Hun medewerking werd weer zeer
gewaardeerd! Heren, ook jullie hartelijk
dank. Het was een succes.
Zelfs in de struiken werd alles netjes opgezocht en afgevoerd.

En zoals hier te zien is, was er
aan enthousiasme geen gebrek.
Na de actie was er koffie met een
lekkere koek voor de volwassenen en een heerlijk pakje drinken
met een koek voor de kinderen.
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Tevens werd aan de kinderen een diploma uitgereikt. Dat
werd zeer gewaardeerd.
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Rondgang met de gemeente door de wijk.
In de afgelopen maanden is er een rondgang door de wijk
geweest om de bomenproblematiek te bekijken en te bespreken waarbij de situaties van de mensen die zich hebben gemeld met een vraag of een probleem specifiek zijn
bekeken.

VE RKOC HT

www.grotenhuismakelaardij.nl
12447_grotenhuis_abri_v1.indd 1

04-02-17 15:00

Al deze mensen hebben persoonlijk antwoord op hun vraag
of opmerking gekregen. Dit was voor de meeste mensen helaas niet het antwoord waarop men had gehoopt.

gebr. RIJNEVELD b.v.

Hoveniers met passie

We hebben ook aangegeven dat wanneer men het er niet
mee eens is contact kan worden opgenomen met de gemeente Rheden. Daar kan het bezwaar worden neergelegd zodat er eventueel nogmaals specifiek naar de situatie
wordt gekeken. Dit geld natuurlijk ook voor andere bewoners die graag iets zien veranderen.

Sinds
1980

Groen maakt gelukkig!
Wilt u dit jaar genieten van uw tuin?
Wij komen graag bij u langs
voor een vrijblijvend advies of offerte.

Ondanks het feit dat er ten behoeve van zonlicht voor zonnepanelen of zonlicht voor in de tuin en dergelijke geen
mogelijkheden zijn blijken er wel degelijk diverse bomen gekapt te gaan worden. Dit naar aanleiding van de nieuw aan
te brengen verkeersmaatregelen. Deze heeft u in de vorige
DiNO krant kunnen bekijken op de tekeningen of u kunt ze
bekijken op de site van de gemeente Rheden.
www.rheden.nl

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak:
0313-427288 info@rijneveld.nl
Edyweg 25 Spankeren

Deze te kappen bomen staan dus los van de vragen en los
van onze werkgroep en van DiNO in zijn algemeenheid. Het
betreft hier voornamelijk bomen aan de Meidoornlaan die
worden verwijderd. Voor nadere details verwijzen wij u
graag naar de gemeente Rheden.

facebook.com/gebroeders.rijneveld

Team de Schoonste Groene Wijk van NL.
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ENERGIETEAM VERBUURSAMEN
Dieren Noord Oost heeft sinds enkele jaren een team van
enthousiaste bewoners die zich vrijwillig en onafhankelijk
inzetten om de bewoners van de wijk te helpen met het verduurzamen van de woning.

Co Hoetink

CV installatie
Op 5 april 2018 was er in het wijkcentrum De Drieschaar
een goed bezochte presentatie over CV ketels en radiatoren
door het Energieteam Verbuursamen Dieren N.O. en Smeijer Installatietechniek uit Dieren.
Er zijn deze avond verschillende mogelijkheden m.b.t. de
vervanging van de CV ketels toegelicht, alsmede de toekomstmogelijkheden. De vele vragen die er waren, zijn beantwoord.
Alle bewoners die via de enquête in het voorjaar van 2017
hebben aangegeven interesse te hebben
in een nieuwe CV ketel, eventueel met een hybride warmtepomp en vervanging van radiatoren, hebben de presentatie
via de mail ontvangen.

Vloerbedekking – gordijnen – trapbekleding
www.cohoetink.nl

Co Hoetink│M 06 46 43 25 11│E cohoetink@upcmail.nl

GESPECIALISEERD IN
P.V.C
vloeren
Laminaat vloeren
Vloerbedekking
Trapbekleding
Raamdecoratie

Enkele belangrijke punten uit de presentatie:
- Energiezuinige pomp
- Warmte terugwin systemen (WTW)
- Energiezuinige radiatoren van Yaga en Radson
- Keuze CV-ketel op Remeha Tzerra Plus CW3/CW4 en
ATAG 128EC CW4+
- Elga warmtepomp

Schilderen met plezier !

Wellicht heeft u geen enquête ingevuld in 2017, maar heeft
u wel interesse in een nieuwe CV ketel.
Stuur een mail naar verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl en
wij sturen u de presentatie toe.

Teken-en schilderlessen, workshops
www.hettycreeert.nl
atelier in Koningin Emmaschool,

Voor de lopende acties kunt u zich nog steeds bij ons aanmelden. Wij hebben, na gesprekken metde leveranciers, de
actuele prijzen en de voorwaarden voor de bewoners van
Dieren Noord Oost beschikbaar. De lopende acties betreffen: aanschaf en plaatsing van zonnepanelen, vloerisolatie,
dakisolatie aan de binnenzijde van het dak en het plaatsen
van HR++ beglazing.

Vietorstraat 2, Dieren- Zuid
info: Hetty Smit, Imboslaan 55
e: info@hettycreeert.nl m: 0627336055/ 0313416706

Het Energieteam is te bereiken via het emailadres: verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl of verbuursamen@dierennoordoost.nl.

Het Energieteam dat bewoners van Dieren-NO helpt bij het verduurzamen van hun woning
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Wijkmarkt op 22 september 2018

U gaat de gemeente vaker zien in uw wijk

Op 22 september a.s. wordt er vanwege Burendag een wijkmarkt gehouden in en rond wijkcentrum “De Drieschaar” van
10.00 tot 15.00 uur.

We zijn in Dieren Noord Oost een proef gestart met het
bestrijden van onkruid en het schoonhouden van wegen,
parkeervakken, trottoirs en paden. Voorheen huurden we
daar een bedrijf voor in. Maar sinds kort doen we dat zelf.
Omdat hier relatief veel handwerk in zit, hebben we nieuwe
collega’s gevonden die ons daarbij willen helpen. Zo kunnen
we dezelfde kwaliteit blijven leveren als u van ons gewend
bent.

De wijkmarkt bestaat uit:
−
Een kleedjesmarkt voor de kinderen
−
Een hobbybeurs
−
Een rommelmarkt.

Wie zijn die nieuwe collega’s?

De borg bedraagt Euro 5,-. Deze wordt teruggegeven bij het netjes achterlaten van de plek.

Sinds enkele jaren werken wij als gemeente samen met
mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze
nieuwe collega’s werken met ons mee in het buurtteam.
We vinden het belangrijk om deze mensen een (tijdelijke)
plaats in onze organisatie te bieden. Zo kunnen ze werkervaring op doen en hopen we hen te kunnen begeleiden naar
een andere werkgever.
Dit betekent dat u de komende tijd meer collega’s in de wijk
ziet.

Bij mooi weer vindt de wijkmarkt buiten plaats.
Op deze wijkmarkt vindt u misschien al leuke cadeautjes voor de
feestdagen in december.
Wilt u meedoen aan de markt, dan
moet u zich van tevoren aanmelden, en
wel vóór 8 september a.s.
U kunt daarvoor contact opnemen met:
Tineke Stokreef, tel. 0313-427444 of
Astrid Elsendoorn, tel. 0313-438584

Wat kunt u als bewoner zelf doen?
Regelmatig vegen voorkomt de groei van onkruid. Als inwoner kunt u zelf ook meehelpen met het onkruidvrij houden
van uw woonomgeving door regelmatig uw stoep te vegen.
Ook kunt u tijdens het wandelen of bij het uitlaten van de
hond zwerfvuil oprapen. Zo werken we samen aan een
schone buurt.
Heeft u vragen over ons werk of over uw woonomgeving,
spreek ons aan als we bij u in de buurt zijn. We vertellen
graag meer over ons werk. Tot ziens in uw buurt!
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Aanmeldformulier WhatsApp buurtpreventie Dieren Noord Oost
Naam + Voorletters:
Adres:
Postcode /plaats:
Telefoonnummer Mobiel:
Telefoonnummer Thuis:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Handtekening:
En akkoord met de spelregels
Dit aanmeldformulier inleveren bij het secretariaat van Wijkplatform Dieren Noord Oost aan de Meidoornlaan 116 bij dhr.
D. van Beveren.
Spelregels WhatsAppgroep:
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Dieren Noord Oost.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
(“ zaak stuk te maken”).
De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren.
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
5.

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