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Beste buurtbewoner,

In dit herfstnummer van de Wijkkrant van DiNO is er uitgebreid aandacht voor Dieren Noordoost als Schoonste Groene
Wijk en leest u veel over de activiteiten van de Werkgroep
Verkeer over de definitieve plannen m.b.t. de herinrichting
van Dieren Noordoost als 30 km/uur zone in combinatie met
de bestaande woonerven. Ook in de overige hofjes en op tal
van andere plaatsen in onze wijk worden de nodige aanpassingen gerealiseerd. Na 10 jaar van (moeizaam) overleg gaat
het dit najaar dan echt gebeuren.
In de zomervakantieperiode is de werkgroep verkeer samen
met de bewoners van de Imboslaan erg druk geweest om een
betere omleidingsroute te krijgen voor de afsluiting van de
Kanaalweg. Ook hierover leest u uitgebreid in deze wijkkrant.

19.30 uur in wijkcentrum De Drieschaar. Het vergaderschema
staat op onze website www.dierennoordoost.nl. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 11 oktober en 15 november.

Wijkcentrum Drieschaar en Wijkplatform DiNO hebben in
goede samenwerking burendag 2018 ingevuld met een wijkmarkt, een fototentoonstelling en een filmvoorstelling voor
basisschoolkinderen.

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.

De komende maanden zal DiNO zich vooral richten op het
monitoren van de herinrichting van onze wijk en de verkeerssituatie op de Imboslaan als gevolg van de afsluiting van de
Kanaalweg, de aanpassingen in de organisatie van buurtpreventie/WhatsApp en op de kennismaking met het nieuwe
gemeentebestuur. Burgerparticipatie, coproduceren en een
goede overlegstructuur vormen daarbij randvoorwaarden.

Word lid van WhatsApp Buurtpreventie		
Meld u aan via buurtpreventie@dierennoordoost.nl

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

Fototentoonstelling 40+ jaar Dieren Noordoost
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Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noordoost
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:

•

Wijkplatform DiNO

Website

www.dierennoordoost.nl

-

Daaf van Beveren

dino@dierennoordoost.nl

		
		

•

(w.o. digitale nieuwsbrief)				

0313-427730

Buurtpreventie/handhaving

buurtpreventie@dierennoordoost.nl

Jos Boon

(w.o. Whatsapp-waarschuwingssysteem)		

-

Schoonste Groene Wijk

Guido Hartkamp

dino@dierennoordoost.nl

-

Communicatie(w.o.wijkkrant)

René Schoneveld

dino@dierennoordoost.nl

-

Website

Floris van Setten

dino@dierennoordoost.nl

-

Energieteam Verbuursamen

Jos Boon

verbuursamen@dierennoordoost.nl

René Schoneveld

dino@dierennoordoost.nl

Website

www.kunstbijdeburen.nl

Hetty Smit

h.smit7@gmail.com

DiNO/Ik-Buurt-Mee
-

•

Secretariaat

Verkeer

Kunst in de buurt

			

						
•

•

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: dino@dierennoordoost.nl
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Oproep foto’s van wijk in aanbouw

nog foto’s hebben van hofjes in aanbouw of net na oplevering die nog geen onderdeel uitmaken van de collectie. Zoek
ze op, scan ze in een stuur ze naar ons op!
Er zijn al extra foto’s binnengekomen van (rondom) de Magnolialaan, maar ook andere foto’s uit de begintijd van het
nieuwere noordelijke deel van de wijk zijn welkom: Essenhof, Hazelaarhof, Goudenregenlaan en Taxuslaan.
Foto’s insturen kan via www.dino40.nl/fotoupload of mail
het naar info@dino40.nl
Kun je zelf niet inscannen? Mail dan naar info@dino40.
nl om een afspraak te maken om ze te laten inscannen, of
neem contact op met het wijkplatform.
Alle foto’s die nu aanwezig zijn zijn te zien op www.dino40.
nl/fotoalbum/expositie

Vorig jaar bij het 40 jarig jubileum van de wijk is er een fotoexpositie opgezet met foto’s uit de historie van de wijk. Met
Burendag dit jaar zijn die foto’s weer te zien geweest. Een
belangrijk onderdeel daarvan zijn foto’s van de diverse hofjes in aanbouw.
Door een aantal bezoekers werd al opgemerkt dat er niet
van alle hofjes foto’s aanwezig zijn.
Zo zijn er wel foto’s van de Meidoornlaan, Cederlaan, Larixhof, Berkenhof, Olmenhof, De Vlashegge en Breukinklaan,
maar (nog) niet van Wilgenhof, Haagbeukhof, Esdoornhof,
Iepenhof, Sparrenhof, Pijnboomhof, Dennenhof en Vlierhof.
Daarom een oproep aan bewoners van het eerste uur die

Breukinklaan in aanbouw in november 1981 (foto: Koos de Ruijter)

Gratis
woningwaarderapport

Co Hoetink

Inclusief vergelijkbare woningen

Vloerbedekking – gordijnen – trapbekleding

die bij u in de buurt verkocht
zijn, compleet met maatvoering,

www.cohoetink.nl

vraagprijs en verkooptijd!

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

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

Het woningwaarderapport vraagt u eenvoudig aan via onze website. De
indicatieve waarde is dan direct zichtbaar en het rapport met aanvullende
informatie ontvangt u per e-mail. Heeft u verkoopplannen en/of wenst u
een nauwkeurige waardering? Eén van onze ervaren makelaars komt graag
vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

www.grotenhuismakelaardij.nl
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Verkeersomleiding via Imboslaan
gedurende 14 maanden
Begin juli 2018 stond er ineens een Verkeersbesluit van de
gemeente Rheden in de Staatscourant waarin melding werd
gemaakt dat tijdens de bouw van de spooronderdoorgang
(tunnel onder het spoor Kanaalweg) de Imboslaan gedurende de periode van 3 september 2018 tot 1 november 2019
als omleidingsroute zal worden aangemerkt. Dit houdt dus
in dat de Kanaalweg volledig voor al het verkeer wordt afgesloten.

De gemeente Rheden is door ons verzocht voor 1 augustus
2018 inhoudelijk te reageren op ons bezwaar.
Van de Gemeente ontvingen wij echter alleen het bericht
dat het bezwaarschrift was doorgestuurd naar de Commissie Bezwaarschriften en dat behandeling niet voor half oktober 2018 zal gaan plaatsvinden.

Nu is de Imboslaan de afgelopen jaren al meerdere keren
kort als omleidingsroute ingezet tijdens de realisering van
de tunnelbak N348, maar het bericht dat de Kanaalweg bij
het spoor 14 maanden dicht gaat, was voor het Wijkplatform en een aantal bewoners van de Imboslaan aanleiding
om bij de gemeente Rheden bezwaar te maken tegen het
Verkeersbesluit.
Op 18 juli 2018 is het bezwaarschrift ingediend. De belangrijkste punten zijn:
Impact, Verkeersstromen, de veiligheid en de leefbaarheid
van onder meer de Imboslaan en onze wijk.
Eerdere informatie gaf aan dat de overlast van veel kortere
duur zou zijn en dat de spoorwegovergang gedeeltelijk open
zou blijven tijdens de bouw.
Geen overleg
Er is geen enkel overleg geweest met bewoners van de Imboslaan of met het Wijkplatform over verkeersmaatregelen
door de Gemeente.
Bezwaar tegen:
• Volledige afsluiting van Kanaalweg bij spoorwegovergang.
• De Imboslaan wordt ingezet als (enige) omleidingsroute
tussen Harderwijkerweg en Kanaalweg vice versa.
Echter: de Imboslaan is volgens het Verkeerscirculatieplan (VCP) 2013 niet geschikt en ingericht om zoveel
voertuigen (ca. 7500 mvt/pdag) te verwerken.
• De hoeveelheid vrachtverkeer over de Imboslaan is
onverantwoord.
• Gevaarlijke situaties voor met name schoolgaande
kinderen.
• Hoek Harderwijkerweg/Imboslaan is voor vrachtwagens moeilijk te nemen (veel schade en overlast).
• Voor fietsers is het drukke verkeer gevaarlijk.

Verzoek om voorlopige voorziening
Omdat de maatregelen, zoals in het Verkeersbesluit zijn vermeld, ingaan op 3 september 2018 heeft het Wijkplatform
samen met een aantal bewoners van de Imboslaan direct na
de reactie van de Gemeente bij de Rechtbank Arnhem een
verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend.
In de brief naar de Rechtbank van 31 juli 2018 staat natuurlijk in grote lijnen hetzelfde als in het bezwaarschrift naar de
gemeente Rheden.
Naar aanleiding van dit verzoek komt er een pak papier op
ons af vanuit de Gemeente, met erg veel leeswerk ter voorbereiding van de zitting bij de voorzieningenrechter. Deze
maakt gelukkig wel snel tijd gezien de ingangsdatum van de
afsluiting op 3 september.
Na de eerste zitting op 14 augustus volgt er een schorsing.
De rechter geeft de Gemeente, mede door de door ons geopperde mogelijkheid om de Badhuislaan als alternatieve
route in te zetten, opdracht om onderzoek te doen naar een
alternatieve route, waarbij het verkeer vanuit het noorden
(Kanaalweg) wordt omgeleid via de Badhuislaan en verkeer
vanuit het zuiden over de Imboslaan wordt omgeleid.

Schilderen met plezier !
Teken-en
schilderlessen,
workshops
Schilderen
met plezier
!
www.hettycreeert.nl
Teken-en schilderlessen,
workshops

atelier in Koningin Emmaschool,
Verzoek:
www.hettycreeert.nl
• Voorziening creëren, zodat Kanaalweg grotendeels in
Vietorstraat 2,
atelier in Koningin Emmaschool,
gebruik blijft als doorgaande route.
Dieren- Zuid
Schilderen met plezier
! 2, Hetty Smit, Imboslaan 55
• Omleidingsroute via Badhuislaan gedurende korte
Vietorstraatinfo:
onontkoombare situaties.
e: info@hettycreeert.nl
m: 0627336055/ 0313416706
DierenZuid
• Maatregelen om sluipverkeer via Imboslaan tegen teTeken-en schilderlessen, workshops
info: Hetty Smit, Imboslaan 55
gaan.
e: info@hettycreeert.nl m: 0627336055/ 0313416706
www.hettycreeert.nl

4 atelier in Koningin Emmaschool,
Vietorstraat 2,

De Gemeente gaat nu wel in overleg met het Wijkplatform
en bewoners van de Imboslaan en zegt toe om het alternatief te laten onderzoeken door een model berekening te
laten maken door een adviesbureau.
Bij het tweede overleg met de Gemeente blijkt dat het alternatief Badhuislaan van noord naar zuid
een reductie kan geven van ca. 25 % op de verkeersbewegingen op de Imboslaan. Andere alternatieven heeft de Gemeente niet onderzocht en gaat deze ook niet onderzoeken.
Door ons worden nog een viertal alternatieven gepresenteerd, welke niet ontvankelijk worden verklaard door de
gemeente.
Tijdens de tweede zitting bij de Rechtbank op 28 augustus
2018 is door ons aan de hand van
foto’s toegelicht hoe gevaarlijk de situatie is, met name bij
de kruising Harderwijkerweg/Imboslaan.
De rechter gaat in zijn uitspraak niet mee in ons verzoek
om de Kanaalweg tijdens de bouwwerkzaamheden geheel
of gedeeltelijk open te houden, maar wel is bereikt dat de
Badhuislaan wordt meegenomen in de omleidingsroute van
noord naar zuid en dat de Gemeente heeft toegezegd te zullen monitoren en zo nodig aanvullende maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen.
De Imboslaan wordt minder belast met lokaal en interlokaal
verkeer.
Dus beste bewoners, ziet u gevaarlijke situaties of hoort
u hierover: maak een foto en stuur die naar Info@dierennoordoost.nl . Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

September 2018 t/m oktober 2019: omleiding N786 te Dieren
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juni2018Stationsomgevingnoord/zuid

Vanaf maandag 3 september 2018 t/m
donderdag 31 oktober 2019 is de N786
Kanaalweg ter hoogte van de
spoorwegovergang afgesloten (vanaf Linde
Gas tot en met kruising Kattenberg)
Doorgaand verkeer vanuit Apeldoorn
richting Arnhem/Doesburg: volg de
omleidingsroute via de Badhuislaan en de
Harderwijkerweg of via de Imboslaan en de
Harderwijkerweg.
Doorgaand verkeer vanuit
Arnhem/Doesburg richting Apeldoorn: volg
de omleidingsroute via de Harderwijkerweg
en de Imboslaan of Harderwijkerweg en
Badhuislaan.

Extra omleidingsadviesroute van
Apeldoorn naar Eerbeek / Doesburg /
Arnhem

Omleidingen
te Dieren

Omleidingsroute van en naar
Apeldoorn naar en van Dieren /
Doesburg / Arnhem

Versie: F, 03-09-18. Status: definitief
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DiNO werkgroep Schoonste groene wijk

wij dat graag, zodat wij actie kunnen ondernemen richting
de gemeente voor herstel.

Beste buurtbewoners, hier weer een update aangaande
onze mooie schone groene wijk.

Voorbeeld van een verzakking door een mollengang.
Dode bomen
Diverse bomen hebben de afgelopen droge zomer niet
overleefd; deze zijn op ons verzoek weggehaald door de gemeente.
Zwerfvuil en hondenpoep.
Op de eerste plaats willen wij iedereen bedanken voor de
mooie, steeds schonere wijk. Wij als werkgroep krijgen
steeds vaker complimenten over onze steeds schonere wijk.
Het valt mensen op dat er steeds minder zwerfvuil ligt en
dat ook de overlast van hondenpoep steeds verder wordt
terug gedrongen. Er zijn ook weer dispensers en bakken bij
gekomen in de wijk en daar zijn we trots op.
Op een aantal plaatsen komt helaas nog overlast voor (er
zijn diverse medebuurtbewoners die ons hier op aanspreken) die wij graag zouden voorkomen. Die plaatsen zijn nabij de scholen de Expeditie (voormalige Schaddeveld) en de
Boomgaard. Ook langs het fietspad tussen de scholen en de
Harderwijkerweg ondervindt men nog veel overlast. Laat u
niet verleiden om het te laten liggen, omdat anderen dat ook
doen, maar probeer die ander te motiveren het op te ruimen. Vaak is kijken al voldoende om mensen te motiveren.

Opknappen van de speelbult nabij de voetbalkooi
Naar aanleiding van onze vraag aan de gemeente van wie
de speelbult is en of deze opgeknapt kan worden, is door de
gemeente aangegeven dat de speelbult van de gemeente
is. De gemeente gaat op korte termijn grond regelen en de
speelbult weer netjes herstellen. Vermoedelijk komt er dan
tijdelijk een hekwerk om heen te staan, zodat er opnieuw
gras ingezaaid kan worden. Wij gaan er in ieder geval vanuit
dat het weer een mooie bult wordt.

Ontstane schade aan klinkerpaden
De afgelopen weken is er door verschillende bewoners gemeld, dat er behoorlijk diepe sleuven en gaten in de paden
waren ontstaan, welke voor gevaarlijk situaties zorgden.
Deze beschadigingen zijn in de afgelopen weken door de
gemeente hersteld.
Heeft u een locatie met een behoorlijk diep gat of een verzakking door bijvoorbeeld een mollengang, dan vernemen

Tiny Forest
Afgelopen voorjaar kon er gestemd worden over een Tiny Forest op het speelveld naast het Schaddeveld. Er zijn voldoende
stemmen binnen gekomen en er komt dus een Tiny Forest.
In november planten de medewerkers van het Instituut
voor Natuureducatie en Duurzaamheid, samen met OBS ’t
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Ondersteuning
Wij als werkgroep zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen om ons te ondersteunen, dus vindt u het leuk om een
paar keer per jaar te helpen bij de schoonste groene wijk,
dan horen wij dat graag. Stuur uw mail naar dino@dierennoordoost.nl.

Schaddeveld/ De Expeditie, een Tiny Forest op het schoolplein en op het veldje ernaast. Een Tiny Forest is een klein,
dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Bij het
bos komt een buitenlokaal, waar de basisschool (natuur)lessen kan geven.
Samen met de school is IVN inmiddels druk bezig met de
voorbereidingen voor dit mooie groene project.
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Kerst in wijkcentrum “De Drieschaar” op
dinsdag 18 december a.s.

Straatfeest Vlierhof
Op 15 september werd in de Vlierhof voor het eerst sinds
jaren een buurtfeestje gehouden. De bewoners René, Daan
en Luuk (nr 7), Richard (nr 34) en René (nr 38) hadden

Het is misschien een beetje vroeg, maar
voordat we ‘t weten, is het al weer Kerst.
Wie het leuk vindt om zijn/haar huis in de
kerstsfeer te brengen, kan op dinsdag 18 december a.s. terecht in wijkcentrum “De Drieschaar”, Meidoornlaan 197.
Op deze dag kan er ‘s middags een kerststukje gemaakt worden van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Wij verzoeken u zelf een bakje mee te nemen; voor de rest
wordt gezorgd.
De kosten bedragen Euro 3,--, inclusief koffie/thee.
Graag opgeven vóór vrijdag 14 december a.s. in verband
met het benodigde materiaal.
Dit kan via onze website (www.dedrieschaar.com/contact)
of u kunt contact op te nemen met:
Astrid Elsendoorn,
tel. 0313-438584 of
Tineke Stokreef, 		
tel. 0313-427444.

spontaan het idee opgevat dat het hoog tijd werd om de
bewoners van de Vlierhof weer eens met elkaar in contact
te brengen. Voor de kinderen was er een luchtkussen en het
parkeerterrein werd gevuld met partytenten, statafels en
barbecues. De opkomst was geweldig: bijna alle bewoners
kwamen langs voor een praatje, een hapje en een drankje.
Recentelijk zijn er vrij veel huizen van eigenaar gewisseld,
het feestje was dus ook voor de nieuwe bewoners een
mooie gelegenheid om kennis te maken. Meer info is te vinden op http://www.fb.me/vlierhofdieren.

Draag uw steentje bij!

Help mee uw eigen omgeving veiliger te maken.
Meld u aan voor Burgernet of download de Burgernetapp!
Burgernetactie
U ontvangt een
spraakbericht of sms bij een
acute situatie in uw buurt.
Dat bericht kan gaan over
een vermissing, overval of
diefstal. Het incident heeft
zojuist plaatsgevonden.
Bent u getuige geweest?
Beschikt u over informatie
waarmee wij aan de
slag kunnen? Neem dan
rechtstreeks contact op met
de meldkamer via de “Bel
met de politie” knop.

Burgernetmail
U komt terug van een
heerlijk weekendje weg
en treft bij thuiskomst uw
huis overhoop aan. Via
Burgernetmail verstuurt
de politie een bericht aan
alle deelnemers in de
buurt. Bent u getuige van
een verdachte situatie?
Informeer de politie. U
ontvangt ook informatie
van ons hoe u kunt
voorkomen dat u zelf
slachtoffer wordt.

Gemeenten en politie werken graag met u samen
om de veiligheid in uw woon- en werkomgeving
te vergroten. Deze samenwerking werpt z’n
vruchten af! Vermiste personen worden sneller
gevonden of een verdachte wordt sneller
opgepakt. 80% van de aanhoudingen is dankzij
informatie van burgers. U kunt ook uw steentje
bijdragen door deelnemer van Burgernet te
worden. Meld u aan!

Aanmelden
U kunt Burgernetdeelnemer
worden door u aan te
melden. Aanmelding kan op
drie verschillende manieren:
• Telefonisch: 088-9659002.

s!

e
Actie =Succ

• Via www.burgernet.nl.
• Download de Burgernetapp.
Door Burgernetdeelnemer te
worden, draagt u een
steentje bij aan de veiligheid
in uw eigen buurt.

Contact

VER KOC HT

Burgernet Oost-Nederland
T 088-9659002
W www.burgernet.nl
E burgernet.oost-nederland@politie.nl
F Burgernet Oost-Nederland

www.grotenhuismakelaardij.nl
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Gezellige wijkmarkt in wijkcentrum
“De Drieschaar”
In het kader van Burendag was er zaterdag 22 september weer een wijkmarkt in wijkcentrum “De
Drieschaar”.
Deze wijkmarkt bestond uit een kleedjesmarkt voor
de kinderen, een hobby- en een rommelmarkt en
een klimwand voor de jeugd.
Het weer werkte mee en het was een gezellige bedoening in “De Drieschaar”. Er waren 16 standhouders met uiteenlopende spullen, zoals o.a. zeepjes,
zelfgemaakte kaarten, puzzels, boeken, kinderspeelgoed, sieraden. Teveel om op te noemen.
De hele dag door druppelde bezoekers binnen. Dat
vonden de organisatoren erg fijn!
Er zijn zelfs standhouders, die zo enthousiast waren, dat
ze zich al opgegeven hebben voor de volgende hobby-

en rommelmarkt in “De Drieschaar” op zaterdag 13 april 2019.
We mogen terugkijken op een geslaagde dag!
Tineke Stokreef en Astrid Elsendoorn van
wijkcentrum “De Drieschaar”
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Verkeersplannen Dieren Noordoost

voorzien van een foto door te geven via info@dierennoordoost.nl , zodat wij de gemeente kunnen informeren.
Ook heeft de werkgroep nogmaals aangegeven dat er in
een deel van de wijk behoorlijke parkeerproblemen zijn en
dat daar nu weinig tot niets aan gedaan gaat worden. De
gemeente geeft hierover aan dat bij de bezoeken aan de
wijk en uit de gehouden enquête naar voren is gekomen dat
het parkeerprobleem niet speelde onder de bewoners. De
werkgroep heeft hierop de eigen enquête en tellingen nogmaals laten zien. Hieruit blijkt dat er wel degelijk behoefte
is aan extra parkeermogelijkheden. Na het bestuderen hiervan heeft de gemeente aangegeven ook dit in de gaten te
houden en ons verzocht om de problematiek van te weinig
parkeerplaatsen te onderbouwen met foto’s, ed. via het
emailadres info@dierennoordoost.nl
Wij zullen de gemeente proberen duidelijk te maken dat er
wel degelijk extra parkeerruimte nodig is.
De gemeente heeft het in hun plannen en de mail over Zelf
Handhaafbaarheid. Wij wilden dit nader toegelicht hebben.
De gemeente geeft aan dat zij samen met de buurt willen
gaan monitoren op snelheid, veiligheid, parkeerproblemen
en andere opvallende niet passende situaties. Dit wordt
bereikt door handhaving door de gemeente maar ook door
melding(en) van wijkbewoners.
Als laatste heeft de werkgroep ook nog een aantal (handhavings)problemen genoemd die nog steeds voorkomen.

In de wijkkrant van februari 2018 – nr. 20 heeft u een artikel – voorzien van tekeningen - kunnen lezen over diverse
maatregelen voor onze wijk m.b.t. de leefbaarheid, veiligheid en groenaanpassingen.
De werkgroep Verkeer van IkBuurtMee! had n.a.v. de publicatie in de Staatscourant van de Verkeersbesluiten voor
Dieren N.O. en mailverkeer met de gemeente Rheden, een
gesprek met wethouder Haverkamp en twee medewerkers
van de gemeente op 19 april j.l. Het onderhoud was aangevraagd om onduidelijkheden weg te nemen. Van de werkgroep Verkeer waren ook drie personen bij het gesprek aanwezig. Wij willen u een kort verslag geven van het overleg.
Staatscourant:
De aan te leggen zebra-oversteek in de Cederlaan komt in de
toelichting op een andere plek dan in het uiteindelijke besluit. Dit wordt door de gemeente opgepakt en afgehandeld.
De passage over de inrit/uitrit constructie, waarbij in de
tekst staat dat deze bij renovatieprojecten aan het riool
weer kan worden verwijderd, is door de gemeente ontkracht. Als er een aanpassing aan het riool gaat plaatsvinden, wordt dit eerst met de betrokken inwoners van Dieren
N.O. en DiNO kort gesloten.
In de tekst worden het Wijkplatform DiNO, bewoners van de
wijk en de werkgroep Verkeer IkBuurtMee! door elkaar gebruikt. Op deze onzorgvuldige tekst wordt verder geen actie
ondernomen.

Al 10 jaar geleden is in de wijk Dieren Noordoost begonnen met het inventariseren om een verkeersveiliger wijk te
worden. Twee enquête-rondes verder, waarbij de laatste
onder de vlag van IkBuurtMee!, heeft de gevormde werkgroep verkeer veel mooie en goed onderbouwde plannen
gemaakt en gepresenteerd.
Zoals in de wijkkrant nr.20 is te lezen, zal een deel van alle
plannen worden uitgevoerd. Punten die eigenlijk tot ieders
verbazing niet worden meegenomen, of maar heel sober,
zijn door de werkgroep in het gesprek van 19 april behandeld, waarna wij met een zeer goed gevoel het gemeentehuis hebben verlaten. Er zijn diverse toezeggingen gedaan
door de gemeente en op veel punten is duidelijk gereageerd
met de mededeling, dat als de maatregelen onvoldoende
blijken te zijn, er verdere aanpassingen zullen plaatsvinden.
Het was een goed en constructief overleg.

Behandelde punten uit mailverkeer:
Zorgen over voldoende verkeersdrempels in met name de
Breukinklaan en de Meidoornlaan. De gemeente heeft gekeken naar de V85 norm en op basis daarvan zou het nu
aangegeven aantal voldoende moeten zijn. De gemeente
zal met de bewoners monitoren. Als de maatregelen onvoldoende zijn dan komen er drempels bij.
Welk soort drempels komen er? Er zullen fietsvriendelijke
drempels worden toegepast, omdat dit gemeente-beleid is.
Daarnaast worden de huidige drempels in de wijk getoetst
op dit beleid.
Op de tekeningen ontbraken de 15 km/h bordjes. De gemeente liet gelijk de nieuwste tekeningen zien; de borden
staan erop.
De zeer krappe en onoverzichtelijke bocht in de Meidoornlaan bij de toegang tot de Iepenhof is volgens de werkgroep
door de geparkeerde auto’s nabij de bocht regelmatig erg
gevaarlijk. De gemeente geeft aan dat er overleg is geweest
met de politie over de situatie op die plek. De conclusie is
dat eventuele maatregelen de verkeersveiligheid niet bevorderen. Nadat de werkgroep heeft aangedrongen op herziening heeft de gemeente toegezegd de aankomende tijd
extra op te letten en de situatie te checken. Ook ons voorstel om op een gedeelte een parkeerverbod in te voeren,
zal nogmaals worden bekeken en worden besproken met de
politie. Van de kant van de gemeente is er wel een verzoek
om bij gevaarlijke situaties ter plaatse dit vast te leggen en

Tot slot is de situatie rondom de scholen (De Boomgaard
en Het Schaddeveld) besproken. Hier wordt een schoolzone
ingericht conform de tekeningen. Dit is in eerste instantie
een sobere inrichting. Hier is door de gemeente bewust
voor gekozen, omdat er door de gemeente een breed onderzoek komt naar schoolzones. De wethouder heeft aangegeven dat het nieuwe college van B&W de opdracht heeft
om goed te kijken naar de veiligheid en bereikbaarheid van
de scholen binnen de gemeente Rheden. Op basis van dit
onderzoek wordt er door de gemeente beleid gemaakt voor
alle scholen, dus ook voor de scholen in onze wijk.
De aanpassingen worden in het najaar van 2018 uitgevoerd.
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LEGENDA verhardingstekening 1:200

aanbrengen betonstraatstenen
keiformaat kleur; grijs in keperverband
(hergebruik)

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; kleur
donkergrijs in halfsteensverband (hergebruik)

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat;
kleur antraciet in halfsteensverband

witte betonstraatstenen keiformaat
betonstraatstenen keiformaat kleur; antraciet
betonstraatstenen keiformaat kleur
conform rijloper

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat;
kleur antraciet in elleboogverband

aanbrengen betontegels 300x300x70 mm kleur;
donkergrijs in halfsteensverband

aanbrengen betonstraatstenen dikformaat;
kleur grijs in halfsteensverband (hergebruik)

aanbrengen betontegels 300x300x45 mm kleur;
donkergrijs in stroom/halfsteensverband (hergebruik)

aanbrengen betontegels 300x300x60 mm
kleur; grijs in stroomlagen/halfsteensverband
(hergebruik)

afwerken groenvak

aanbrengen gitruittegels 300x300x80 mm in
blokverband kleur; antraciet (hergebruik)

150x250 mm

100x200 mm

60x200 mm

aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm kleur; donkergrijs
in stelmix C20/25 v.v. steunrug van stampbeton

aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm kleur; donkergrijs
in stelmix C20/25 v.v. steunrug van stampbeton

aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm
kleur; donkergrijs

aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm kleur; donkergrijs in
stelmix C20/25 steunrug van stampbeton; v = verloopband

tk-b

dkp dkp-b

aanbrengen lichtmast, verkeersbord,
diamantkoppaal (-h=hergebruik, -b=bestaand)

aanbrengen kolkaansluitleiding pvc Ø125mm

aanbrengen trottoirkolk, straatkolk,
-b= bestaande kolk

aanbrengen lengtemarkering, betonstraatstenen

aanbrengen kanalisatiestrepen 0,5 - 0,5 (0,10)

aanbrengen verkeersbord

aanbrengen drempelconstructie

aanbrengen inritblokken 800x500x180 mm kleur; wit
in stelmix C20/25 v.v. van steunrug van stampbeton

aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm kleur; donkergrijs in
stelmix C20/25 steunrug van stampbeton; v = verloopband

v

aanbrengen RWS-banden 180/200x250 mm kleur; donkergrijs in
stelmix C20/25 steunrug van stampbeton; v = verloopband

aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm kleur; donkergrijs
in stelmix C20/25 v.v. steunrug van stampbeton

130/150x250 mm

v

sk

ZONE

v

vb

0,5-0,5m (0.10m)

180/200x250 mm

lm

tk

115/225x250 mm

200x250 mm

grens zandbed

grens menggranulaat dikte; 250 mm

aanvullen met gezeefde teelaarde en
afwerken groenvak

bestaande verharding
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Verkeersmaatregelen Dieren Noord-Oost

Verhardingstekening 01

Blad

Tekenaar:

zie tek.

Schaal:

AW

Intern:

A1

Formaat:

Vrijgegeven:

RDN 25-01

Projectnummer:

Maatregelen: 1, 2, 3

Bestek:

KvK

2018 06 14

Status:

1/10

Defintief

RDN 25-01

Besteksfase

Fasering:

Onderdeel:

Project:

Opdrachtgever:

aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm kleur; donkergrijs
in stelmix C20/25 v.v. steunrug van stampbeton
aanbrengen betontegels 300x300x45 mm kleur; donkergrijs in halfsteensverband
aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm kleur; donkergrijs in stelmix C20/25 v.v. steunrug van stampbeton
aanvullen met gezeefde teelaarde en afwerken groenvak

aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm kleur; donkergrijs in stelmix C20/25
v.v steunrug van stampbeton
aanbrengen gootlaag, 1 strek betonstraatstenen in keiformaat
kleur; donkergrijs in stelmix C20/25
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aanbrengen menggranulaat 0/315 dikte; 250 mm

aanbrengen straatlaag van brekerzand dikte; 50 mm

aanbrengen betontegels 300x300x70 mm kleur; donkergrijs

aanbrengen inritblokken 800x500x180 mm kleur; wit
in stelmix C20/25 v.v. van steunrug van stampbeton

Verkeersdrempel betonstraatstenen 30 km/h; 80 mm hoog
schaal 1:50
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0/2
00
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Principedetail inritconstructie
schaal 1:20

28

aanbrengen betontegels 300x300x60 mm kleur; grijs in halfsteensverband
aanbrengen 1 strek betonstraatstenen in keiformaat kleur; donkergrijs in stelmix C20/25

aanvullen met gezeefde teelaarde en afwerken groenvak
30
aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm kleur; donkergrijs in stelmix C20/25
v.v. steunrug van stampbeton

aanbrengen betontegels 300x300x45 mm kleur; grijs in halfsteensverband
herstellen opsluitbanden 60x200 mm kleur; grijs
aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm kleur; donkergrijs in stelmix C20/25 v.v. steunrug van stampbeton
32
aanbrengen betontegels 300x300x70 mm kleur; donkergrijs in halfsteensverband
aanbrengen betontegels 300x300x45 mm kleur; grijs in halfsteensverband
herstellen opsluitbanden 60x200 mm kleur; grijs

Detail: kolkaansluitingen
schaal 1:20
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aanbrengen inritblokken 800x500x180 mm kleur; wit
in stelmix C20/25 v.v. van steunrug van stampbeton, conform principe detail
aanbrengen gootlaag, 1 strek betonstraatstenen in keiformaat
kleur; donkergrijs in stelmix C20/25

aanbrengen drempelconstructie 80 mm hoog
en 5,00 m lang volgens detaillering
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; kleur antraciet in halfsteensverband
aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm kleur; donkergrijs
in stelmix C20/25 v.v. steunrug van stampbeton
aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm kleur; donkergrijs in stelmix C20/25
v.v. steunrug van stampbeton
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aanbrengen gootlaag, 1 strek betonstraatstenen in keiformaat
kleur; donkergrijs in stelmix C20/25
afwerken groenvak
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aanbrengen cijfermarkering 30, hoogte 1,60m
aanbrengen drempelconstructie 80 mm hoog
en 5,00 m lang volgens detaillering
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur; antraciet in halfsteensverband
aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm kleur; donkergrijs
in stelmix C20/25 v.v. steunrug van stampbeton
aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm kleur; donkergrijs in stelmix C20/25
v.v. steunrug van stampbeton
aanvullen met gezeefde teelaarde en afwerken groenvak
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gewijzigde
openingstijden
jouw SPAR is nóg langer open!
van 26 maart t/m 29 oktober 2018:
• maandag

07:30 - 20:00 uur

• dinsdag

07:30 - 20:00 uur

• woensdag

07:30 - 20:00 uur

• donderdag

07:30 - 20:00 uur

• vrijdag

07:30 - 20:00 uur

• zaterdag

07:30 - 18:00 uur

• zondag

12:00 - 18:00 uur

SPAR Eijkman
Cederlaan 25, 6951 MN Dieren
Tel. (0313) 422 245, E-mail: eijkman@despar.info
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