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Beste buurtbewoner
Sociale media
Voor u ligt het lentenummer van de wijkkrant Dieren Noord
Oost. In deze krant vindt u veel informatie over de wijk Dieren
Noord Oost en over DiNO. Onze directe woonomgeving is erg
belangrijk voor het gevoel je thuis te voelen en je opgenomen te weten in de samenleving. Het gaat daarbij natuurlijk
in de eerste plaats om het directe persoonlijke contact met
straat- en buurtgenoten. Toch is dat tegenwoordig anders
dan vroeger. Mensen houden meer afstand tot elkaar en zijn
meer op zichzelf. Anderzijds bestaat er veel behoefte aan onderling contact, niet vis à vis, maar via de sociale media zoals
Twitter en Facebook. Kijk maar eens in de trein hoe reizigers
bezig zijn met hun berichten te lezen en te beantwoorden op
hun smartphone. In de wijk is dat niet anders. We kunnen de
sociale media ook goed gebruiken om elkaar snel en breed te
informeren over nieuwtjes in de wijk.
DiNO speelt daarop op in en is inmiddels ook te vinden op
Twitter op het account @wpfDiNO. Word volger en blijf op
de hoogte van het laatste nieuws. Voor buurtpreventiezaken
volgt u @DiNOveilig.
Op Facebook kunt u op verschillende manieren met DiNO
contact leggen: word vriend van DiNO door een vriendschapsverzoek te doen aan ‘Dino Dieren’, de pagina ‘DiNO’
te liken of lid te worden van de (besloten) groep ‘wpf DiNO’,
waarin u kunt mee chatten over buurtonderwerpen. Bent u in
het bijzonder geïnteresseerd in
buurtpreventie, like dan de pagina ‘DiNO Buurtpreventie’. U kunt
ook lid worden van de (besloten)
groep ‘DiNO Buurtpreventie’ en
daarin nieuws met elkaar uitwisselen. Buurtpreventie start
begin mei met snelle communicatie via Whatsapp. Buren voor
Buren heeft zich inmiddels bij
DiNO aangesloten en komt binnenkort met een eigen website
in de lucht.

behoud, Buurtpreventie en Buren voor Buren 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 bieden van een ‘helpende hand’.
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.dierennoord
oost.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 wijkplatform DiNO.
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, Groen

Zwerfvuilactie 27 maart 2015
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Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noord Oost
Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen die in Dieren Noord Oost actief zijn. Zoekt u contact met zo’n werkgroep of
instantie dan kunt u die benaderen via onderstaande contactpersonen:

Activiteit/werkgroep/organisatie
Contactpersoon:
• Wijkplatform DiNO
Daaf van Beveren
- Secretariaat
Daaf van Beveren
					
- Buurtpreventie/handhaving
Jos Boon
					
- Groen & woonomgeving
Sara Courbois
		 (zwerfvuilactie)
- Buren voor Buren
Erna Wolfs
					
					
					
- Communicatie
René Schoneveld
• Ik-Buurt-Mee		
- Kunst in de buurt
Joop Jansen
• DiNO/Ik-Buurt-Mee
- Verkeer
René Schoneveld
• Drieschaar
- Ruimtes huren/bespreken
Jaap Peters
- Activiteiten aanmelden
Jaap Peters
- Bardiensten aanbieden
Simone Denekamp
- Aanmelden bestuurslid
Tineke Stokreef
• Duursaampies
Iris Kleinlugtenbelt
• Buurtbeheer Gemeente Rheden
Tim van den Borg
• Buurtcoach
Jos Meerssman
• Wijkagent
Marjan Schoegje
					
• Woningbouwvereniging Vivare
Hans Jansen
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Te bereiken via:
www.dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
0313-427730
info@dierennoordoost.nl
of: buurtpreventie@dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
(handen met een hart)			
burenvoorburendno@gmail.com
06-27248601
info@dierennoordoost.nl
www.ikbuurtmee.nl
www.kunstbijdeburen.nl
info@dierennoordoost.nl
06-36297375
06-36297375
06-22145489
0313-427444
www.duursaampies.nl
026-4976911
www.viva-rheden.nl
0900-8844
marjan.schoegje@politie.nl
www.vivare.nl 026-3849111
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Zwerfvuilactie, 27 maart 2015.
Op vrijdag 27 maart was het zover: Dieren Noordoost werd
weer ‘opgeschoond’.
Dit jaar deed groep 7/8 van ‘de Boomgaard’ mee: 24 leerlingen verdeeld over 6 groepjes gingen o.l.v. een moeder of juf
de wijk in om het zwerfvuil op te ruimen. Er hadden zich ook
enkele volwassen wijkbewoners opgegeven en zij vormden
een apart groepje.
Evenals andere jaren is DiNO de initiatiefnemer, maar bij de
organisatie zijn veel meer partijen betrokken:
een belangrijke rol is weggelegd voor de afdeling Groen van
de Gemeente. Zij zorgen voor grijpers , plastic zakken, hesjes
voor de volwassenen, de wijkindeling, de instructie en de
afvoer van het verzamelde vuil.
Na afloop van ruim een uur afval verzamelen is er een traktatie voor iedere deelnemer die gefinancierd werd door Vivare.
Verder kregen ook de buurtcoach, de wijkagent en een wethouder een uitnodiging.
Alle deelnemers waren enthousiast, zowel over de introductie
aan de hand van enkele korte filmpjes en een ge!!
sprekje, als over het uitvoerende werk. U kunt hieronder
enkele
indrukken van leerlingen lezen.
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6$F-646#2*"'/"-+#-*#9((*9-=7"*#8".'$$&+#*$$.#G?#76H44.:#I("9"'#+-"#6$$0."&"'#""*#24,,"2#-2B#

-2#/"0#*-"0#+J#()'(22-*&:#K(7#""*#$$*.-=+-*&#6"0#32'",/025#G?#76H44.#/""%0#*$6"'-=7#8$$7#".*20-&"#&"8('&"*:#<*#L#
M#N?O#8$*#+"#&"8$''"*#-2#C"'%2#2).$7"#8$*#""*#+(+"'-=7"#$%'(():#<*#9((*".8"*B#9$$.#+"#6$F-6462*"'/"-+#NL#

Ruimte voor kinderen
76H44.#-2B#-2#+$0#)".,"*0$&"#6$$.#'-"%20#8-=%#7"".#C(#'$$&:#P(8"*+-"*#-2#+"#7$*2#()#""*#1(02-*&#8""'#7'"-*".:#
De afgelopen decennia groeide het besef >"(&51.--"3%"$&'()'"3:$
dat ‘de auto’ een
#
#
#
#
##
##
#
#
#
C"$DE$0,8&'())'$#
te prominente plek in het straatbeeld
had
verworven.
Voor#
Q"*#G?#76R20.$$0#1"20$$0#4-0#""*#.-=1$$*#"*#""*#$)$.0"#20("):#!"C"#20.$0"*#C-=*#*-"0#$''""*#1"+("'+#(6#8$*#E#
#
al het gebrek aan veilige speelruimte
was *$$.#P#0"#."-C"*B#6$$.#((7#$'2#2)""'R#"*#(*06("0-*&2.4-60"2:#!-0#9(.+0#*$044.'-=7#$''""*#""*#24,,"2#$'2#
veel mensen een
*3"-1".%$,)4.,))-$DE$0,G66($
*3"-1".%$&')2#+"'&$H$,)4.,))-$IJ$0,G66($
*3"-1".%$,)4.,))-$DE$0,G66($
*3"-1".%$&')2#+"'&$H$,)
-"+".""*#C-,/#-*+".+$$+#$$*#+"#6$F-6462*"'/"-+#/(4+0:#!$$.(6#9(.+"*#8$$7#8".7"".2+."6)"'2#(%#
Snelheid maximaal 30 km/uur Snelheid stapvoets = maximaal
15 km/uur
doorn in het oog. In de jaren
’70
worden
dan ook woon>+"'<)3<"(&$+2$1"'$'(+''+.($
>+"'<)3<"(&$,+<"3$%"$<"1"-"$@(""%'"$#)3$%"$&'())'$
9"&8".26$''-*&"*#$$*&"'"&+B#C(+$0#/"0#8".7"".#9(.+0#$%&"."6+:#I("9"'#7-*+"."*#"-&"*'-=7#()#+"#20(")#
>+"'<)3<"(&$+2$1"'$'(+''+.($
>+"'<)3<"(&$,+<"3$%"$
erven geïntroduceerd; plekken waar het verkeer
stapvoets
6("0"*#2)"'"*B#7(6"*#C-=#-*#/4*#2)"'#((7#9"'#""*2#()#+"#.-=1$$*:#I"0#-2#$$*#+"#1"2044.+".2#(6#+$$.#&("+#()#0"#
Voetgangers op <"@(6.0"3$
het trottoir
Voetgangers mogen de gehele
breedte
<"@(6.0"3$
'"00"*:#<2#".#&""*#S1.4-71$."T#20(")#-*#+"#20.$$0U#!$*#-2#""*#9((*".%#""*#8""'#1"0".#
rijdt, zodat de kinderen eindelijk
weer onbezorgd
kunnen
K.3%"("3$&2"-"3$+2$1"'$'(+''+.(:$)--""3$%))($.&$1"'$
K.3%"("3$0633"3$7+(<"-++&$&2"-"3:$,.'&$"($1""-$
van
de
straat
gebruiken
$'0".*$0-"%:#
K.3%"("3$&2"-"3$+2$1"'$'(+''+.(:$)--""3$%))($.&$1"'$
K.3%"("3$0633"3$7+(<"hinkelbanen of paaltjesvoetballen.
stap op weg
#
#".-.<$ De volgende
#++(7.51'.<$"3$3."'$1)(%"($%)3$IJ$0,G66($;+(%'$
#".-.<$
#++(7.51'.<$"3$3."'$1)(%
F"'$;++3"(A$
naar verkeersveilige wijken werd in de jaren ’90 gezet. Als
Kinderen spelen <"("%"3$
op het trottoir, Kinderen kunnen zorgeloos<"("%"3$
spelen, mits
Q"*#9((*".%#/""%0#&""*#$)$.0"#.-=1$$*:#!"#/"'"#20.$$0#7$*#+((.#-"+".""*#V#8$*#1"2044.+".2#0(0#2)"'"*+"#
onderdeel van het Duurzaam
Veilig concept
is de maximum
L6'+9&$"3$A."'&"3$,+"'"3$("0"3.3<$1+6%"3$,"'$
7-*+"."*#V#9(.+"*#&"1.4-70:#E40(52#"*#%-"02".2#9(.+"*#",/0".#&"C-"*#$'2#3&$20"*5#"*#+-"*"*#C-,/#((7#$'2#C(+$*-&#
alleen daar is hetL6'+9&$"3$A."'&"3$7./3$M'"$<)&'9$
veilig
er heel voorzichtig en niet harder dan
L6'+9&$"3$A."'&"3$,+"'"3$("0"3.3<$1+6%"3$,"'$
L6'+9&$"3$A."'&"3$7./3$M'"
snelheid in woonwijken verlaagd
naar 300"#&"+.$&"*:#W-=#6(&"*#+"#8"-'-&/"-+#8$*#+"#&$20/"."*#"*#R8.(49"*#S+"#8("0&$*&".2T#+42#*-"0#-*#&"8$$.#
km/uur. Hoewel
&2""-&$<"%()<$#)3$0.3%"("3$
15 km/uur wordt gereden
1."*&"*#"*#6("0"*#C-,/#/(4+"*#$$*#+"#2*"'/"-+2'-6-"0#8$*#NL#76H44.:#I"0#'"47"#$$*#9((*".8"*#-2#+$0#+"#/"'"#
&2""-&$<"%()<$#)3$0.3%"("3$
die maatregel een succes is,
is het niet dé
oplossing. Ook
N(+3O$>".-.<$>"(0""($P"%"(-)3%$
20.$$0#64'0-%4*,0-(*""'#9(.+0#&"1.4-70:#W(#6(&"*#+"#7-*+"."*#1-=8((.1""'+#((7#2)"'"*#()#(*1"C"00"#
Auto’s en fietsen moeten
Auto’s en fietsen zijn ‘te gast’
N(+3O$>".-.<$>"(0""($P"%"(-)3%$
)$.7"".)'$$02"*:#X((*".8"*#C-=*#+42#",/0"#+("RB#1"'""%RB#(*06("0R#"*#2)""'20.$0"*Y#
een aanrijding met ‘slechts’ 30 km/uur heeft
namelijk vaak
#
rekening houden met speels
ernstige gevolgen. In 5 à 10% van de gevallen
is
zelfs
sprake
K8".C-,/0#G?#76R20.$0"*#"*#9((*".8"*Z#+"#8".2,/-''"*Z#
gedrag van kinderen
#
van een dodelijke afloop. In woonerven, waar
de maximumsnelheid 15 km/uur is, is dat percentagebomen
maar liefst
vijf keer bomen
zo laag.
Oude
– Nieuwe
#
#
#
#
#
#
#
Bovendien is de kans op een botsing
#
veel
kleiner.
*3"-1".%$,)4.,))-$DE$0,G66($
*3"-1".%$&')2#+"'&$H$,)4.,))-$IJ$0,G66($
/Ŷ ŽŬƚŽďĞƌ ϮϬϭϰ ǌŝũŶ ůĂŶŐƐ ŚĞƚ ƉĞů>+"'<)3<"(&$,+<"3$%"$<"1"-"$@(""%'"$#)3$%"$&'())'$
ĚŽŽƌŶƐ ʹ ŝĞƌĞŶƐ ŬĂŶĂĂů͕ ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ >+"'<)3<"(&$+2$1"'$'(+''+.($
<"@(6.0"3$
De
30
km-straat
<ĂƉƉĞƌƐǁĞŐ ĞŶ ĚĞ ƌŽĞŬĚŝũŬ ŝŶ ŽƉK.3%"("3$&2"-"3$+2$1"'$'(+''+.(:$)--""3$%))($.&$1"'$
K.3%"("3$0633"3$7+(<"-++&$&2"-"3:$,.'&$"($1""-$
#++(7.51'.<$"3$3."'$1)(%"($%)3$IJ$0,G66($;+(%'$
Een 30 ǀĂŶ
km-straat
bestaat uit sĂůůĞŝ
een rijĚƌĂĐŚƚ
ŚĞƚ tĂƚĞƌƐĐŚĂƉ
ĞŶ #".-.<$
<"("%"3$
baan
en
een
aparte
stoep.
Deze
strasĞůƵǁĞŵĞĞƌĚĂŶϱϬďĞƵŬĞŶĞŶĞŶŬĞůĞ L6'+9&$"3$A."'&"3$,+"'"3$("0"3.3<$1+6%"3$,"'$
L6'+9&$"3$A."'&"3$7./3$M'"$<)&'9$
ten zijn
niet alleen bedoeld om van A
&2""-&$<"%()<$#)3$0.3%"("3$
eiken
gekapt.
N(+3O$>".-.<$>"(0""($P"%"(-)3%$
naar B te reizen, maar ook als speelen ontmoetingsruimtes. Dit wordt
natuurlijk alleen een succes als iedereen zich inderdaad aan de maximumsnelheid houdt. Daarom worden vaak
verkeersdrempels of wegversmallingen aangelegd, zodat het verkeer
wordt afgeremd. Hoewel kinderen
eigenlijk op de stoep moeten spelen,
komen zij in hun spel ook wel eens op
de rijbaan. Het is aan de bestuurders
om daar goed op te letten. Is er geen
(bruikbare) stoep in de straat? Dan is
een woonerf een veel beter
alternatief.

Dinsdag
Brooddag!

2 hele broden voor:

Het woonerf
Een woonerf heeft geen aparte rijbaan. De hele straat kan door iedereen – van bestuurders tot spelende
kinderen – worden gebruikt. Auto’s

** Geldig in Maart & April
Spar Martin & Miranda
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HANDEN MET EEN !!!
			

HART

!

"#$%&!'(($!"#$%&!)*%$%&!+(($,((-.!/(%0.!123&,%&!4%.!%%&!23$.1!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#$%&$!'&(!&&$
!!"#)(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BUREN
VOOR BUREN DIEREN
NOORDOOST
"#$!%&'#()#!*#+'$#&,!-.$!/0#&#$!1''&2'',3!+04!567&#$!-''&!67&#$5!'(8#33#$!0$!97$!#
!De werkgroep Buren voor Buren
! voldoende bekend, onder
nog niet
andere bij de professio!"#$%&'($)$*++,-+.-$/$)$.0!!"

+0):*#+'$#&,!20#!'<!2#!##$!'=!.$2#&#!&#2#$!0#3,!$0#3!:7$$#$>!0$!?'$3.?3!3#!*&#$%#$!
nele hulpverleners.
$
50#3,5!+#4!:7$$#$>!#$!2.3!'':!9#3!9.&3!9#**#$!'<!2.3!##$!.$2#&!3#!+@44#$!2'#$;!/#!.?
We hebben besloten om te gaan werken aan de bekend9.$2+#&:!.4,!##$-'720%#!+#&:8..<9#2#$!0$!#$!'<!970,!#$!,'?0.4#!..$%#4#%#$9#2#$
heid.
*''2,?9.((#$!2'#$>!0#<.$2!#&%#$,!$..&!3'#!*&#$%#$!'=!<#3!0#<.$2!<##%..$!$..&!0
• In het najaar wordt de website gelanceerd
/#!+#&:%&'#(!%..3!'<!3#!*#%0$$#$!2#!+0):*#+'$#&,!-&.%#$!<#2#!##$!9.$2)#!703!3#!,
$
+0):;!A0)!2'#3!2.3!2''&!2#!='42#&!5B0)!8'#:#$!9.$2#$!C!<#3!##$!9.&35!970,!..$!970,!3#!• We hebben contact gezocht met thuiszorgorganisaties
!"#$%&'(#)"*(&&(#+""%#,-(#./#0&1
,3..3!$..,3!7034#%!'':!##$!3#&7%!3#!,37&#$!'(%.-#='&<740#&;!E.$<#420$%!0,!'':!<'%#40
en hen geinformeerd over onze
activiteiten
G*7&#$-''&*7&#$2$'H%<.04;?'<I>!!9#3!<'*0#4#!$7<<#&!JK!F!LML!NO!KJP!#$!2#!+#*,
• Het Sociaal Meldpunt van de gemeente Rheden weet
+++;0:*77&3<##;$4Q2$'F*7&#$-''&*7&#$;!
inmiddels van ons bestaan af:")%,&%-#/;.<#
E4,!80?9!-'42'#$2#!<#$,#$!-''&!%#$'#%!-#&,?9044#$2#!*#80%9#2#$!80?9!'(%#-#$>!:.$!6
•
We laten ons zien op Facebook
1''&2'',3!-.$!,3.&3;!R'?93!'$-#&9''(3!*40):#$!2.3!3#!+#0$0%!<#$,#$!80?9!'(%#-#$!'<
<#3!#$!9.&3!-''&!##$!.$2#&5>!2.$!8.4!9#3!+#&:%&'#()#!<'#3#$!*#,4703#$!2.3!67&#$!-'
49$;4:$9>??@7$
1''&2'',3!$0#3!0$!803;!
We moeten ook de vrijwilligers niet vergeten!

*+)&$!,--)!*+)&$!%.&)&$!$--)%--/(!

De werkgroep “Handen met een hart”, een Buren voor Buren activiteit, bestaat nu bijna anderhalf jaar en de hulpvradruppelen langzaam binnen.
!gen
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Erna Wolfs, Koos de Ruijter, Magreet Duijvestein, Ingrid Kie!zenberg, Martien Vriezenkolk en Liesbeth Meijer

234566789:$;#9<=
!!

!Francien van Rijswijk heeft besloten de werkgroep te verla-

ten omdat ze niet meer voldoende tijd kan vrijmaken voor
de werkgroep. Francien heeft mede aan de wieg gestaan
!van de werkgroep en een flinke bijdrage geleverd aan het
huidige resultaat. Francien bedankt!

A"BC00,$
• ="*("#),,%()"+6'"%# #
!
• >6?-&4"#@"9-&# #
#
Welke vragen krijgen we zoal?
! vrijwilliger met een divers aan• !6"#@""#@"(#,+#+-8$04&(:6
Enkele voorbeelden
bod. Een mooi resultaat! We
%0!102342506!*7208!9552!*7208!
• A6%9#96'&(",%##
#
• Een verzoek om boodschappen te doen voor een echtwillen die vrijwilligers graag
•
A"%$1%6"0"'#"'#&?(-7-("-("
paar. De man deed normaliter de boodschappen, maar
behouden en we laten dan ook
"#!$#%&'%(#)!*+,-.#-!/#0!##-!1,%0*2!##-!!34%#-!5((%!34%#-!,607570#702!8#90,,0!-4!87:-,!,-.#%1,;<!:,,%!#
$
was nu net uit het ziekenhuis na een operatie en kon dit
wat van ons horen! In het najaar ;#9<# #
tijdelijk niet doen. Mevrouw is slechtziend en was niet
14;)5%,'#-!.%4))#;#-!;,-'=,,/!87--#->!!!
• C+"%:7,-4&?(-"#/;.<#
#
gaan we een avond organise!
in staat om de boodschappen te doen. Een vrijwilliger
ren met meer informatie over
• =,%"'#766%#),%"'#
#
uit
de
wijk
kon
snel
worden
ingeschakeld.
de
mensen
voor
wie
we
dit
eigenlijk
doen
(
de
doelgroep)
"#!$#%&'%(#)!8#90,,0!470!.#!5(;'#-.#!;#.#-?!
• A"%$1%6"0#),,%(0%"7"'(-"
• Nog een verzoek van een dame om een recept op te
. Maar we bieden ook de gelegenheid•omK&'@"49-'1*:6%@,4-"%#AH&
nader kennis met
@%-,!A(;<92!B((9!.#!C47:0#%2!D,'%##0!"47:5#90#7-2!E-'%7.!B7#=#-8#%'2!D,%07#-!F%7#=#-&(;&!#-!G7#98#01!D#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&$!'&(!&&$
halen bij de apotheek en om boodschappen te doen.
elkaar en de werkgroepleden te maken
onder
het genot van
!
!
@9$D@7;@7$
Ook
deze
vraag
kon
snel
worden
gehonoreerd
door
een
drankje
en
een
hapje.
En
misschien
heeft
u goede tips
!
*+)&$!,--)!*+)&$!%
• =,,%(),*#
een vrijwilliger uit de wijk in te schakelen.
of suggesties voor ons?
!
H%,-67#-!5,-!C7:9$7:&!1##<0!8#9;(0#-!.#!$#%&'%(#)!0#!5#%;,0#-!(/.,0!=#!-7#0!/##%!5(;.(#-.#!07:.!&,-!5%7:
•
=,,%(),91"(#
• Een dame wilde graag hulp bij het opknappen van de
!
#
tuin. Ook deze vraag kon door de inzet van een vrijwilU hoort van ons!
5((%!.#!$#%&'%(#)>!H%,-67#-!1##<0!/#.#!,,-!.#!$7#'!'#90,,-!5,-!.#!$#%&'%(#)!#-!##-!<;7-&#!87:.%,'#!
!
liger uit de wijk worden gehonoreerd.
60.$*"$E+.$F"$G#.F",E",BH+-".$I&
!
'#;#5#%.!,,-!1#0!147.7'#!%#94;0,,0>!H%,-67#-!8#.,-&0I!
En daar doen we het natuurlijk voor.....
!+G".Q$
!
!Hoe krijgen we meer bekendheid in de wijk?
Voor bewoners die een ondersteuningsvraag
hebben, maar
%0!102342506!*7208!9552!*7208!
RMCM=B$".$P+,CMM.B$I&(+$CS!$&("
nog
niet
gereageerd
hebben:
bel
of
mail
gerust
naar de
Maar.. er zijn nog niet veel vragen binnengekomen. Mogelijk
:0;30!92<408!32=>408!10!?5<;@!
# "#!$#%&'%(#)!*+,-.#-!/#0!##-!1,%0*2!##-!!34%#-!5((%!34
14;)5%,'#-!.%4))#;#-!;,-'=,,/!87--#->!!!
werkgroep.
En
als
“handen
met
een
hart”
uw
vraag
niet kan
is de drempel toch nog te hoog voor hulpvragers of zijn we
L%1"'*#-'#9"#'-",+*)%-":#60'"@
"#!$#%&'%(#)!8#90,,0!470!.#!5(;'#-.#!;#.#-?!
oplossen, helpen ze u te zoeken naar
een andere oplossing.
@-&#;#!5((%8##;.#-!
# !@%-,!A(;<92!B((9!.#!C47:0#%2!D,'%##0!"47:5#90#7-2!E-'%7.!B7#
‘Handen met een Hart” is voor buurtbewoners
telefonisch
H%,-67#-!5,-!C7:9$7:&!1##<0!8#9;(0#-!.#!$#%&'%(#)!0#!5#%;,
A6%9(#7%-"'9#7&'#!-NO#60#P&?")
bereikbaar op maandag, woensdag
en
vrijdag
van
10.00 tot
5((%!.#!$#%&'%(#)>!H%,-67#-!1##<0!/#.#!,,-!.#!$7#'!'#90,
11.30 uur op telefoonnummer 06-27248601.
Buiten deze
'#;#5#%.!,,-!1#0!147.7'#!%#94;0,,0>!H%,-67#-!8#.,-&0I!
• @#-!5#%=(#&!(/!8((.961,))#-!0#!.(#-!5((%!##-!#610),,%>!"#!/,-!.##.!-(%/,;70#%!.#!
!
tijd kan men de voicemail inspreken.
U kunt ook een e-mail
:0;30!92<408!32=>408!10!?5<;@!
AUT OVE RHU UR
8((.961,))#-2!/,,%!$,9!-4!-#0!470!1#0!=7#&#-1479!-,!##-!()#%,07#!#-!&(-!.70!07:.#;7:&!-7#0!.(#sturen
naar
burenvoorburendno@gmail.com.
v.a. € 35 p/d
@-&#;#!5((%8##;.#-!
! Destijds hebben ruim 25 wijk! bewoners zich aangemeld als

D#5%(4$!79!9;#610=7#-.!#-!!$,9!-7#0!7-!90,,0!(/!.#!8((.961,))#-!0#!.(#->!!@#-!5%7:$7;;7'#%!470!.
• @#-!5#%=(#&!(/!8((.961,))#-!0#!.(#-!5((%!##-!
Aut o Jur rius
8((.961,))#-2!/,,%!$,9!-4!-#0!470!1#0!=7#&#-147
D#5%(4$!79!9;#610=7#-.!#-!!$,9!-7#0!7-!90,,0!(/!.
&(-!9-#;!$(%.#-!7-'#961,&#;.>!
&(-!9-#;!$(%.#-!7-'#961,&#;.>!
J('!##-!5#%=(#&!5,-!##-!.,/#!(/!##-!%#6#)0!()
Word vriend van DiNO op Q641(#!-NO#7-&#R+-(("%#
Volg• DiNO
via Twitter
• J('!##-!5#%=(#&!5,-!##-!.,/#!(/!##-!%#6#)0!()!0#!1,;#-!87:!.#!,)(01##&!#-!(/!8((.961,))#.(#->!K(&!.#=#!5%,,'!&(-!9-#;!$(%.#-!!'#1(-(%#
Facebook
• @#-!.,/#!$7;.#!'%,,'!14;)!87:!1#0!()&-,))#-!5,.(#->!K(&!.#=#!5%,,'!&(-!9-#;!$(%.#-!!'#1(-(%##%.!.((%!##-!5%7:$7;;7'#%!470!.#!$7:&!7-!0#!961,&#
5%7:$7;;7'#%!470!.#!$7:&!$(%.#-!'#1(-(%##%.>!
Imboslaan
140 Dieren
!
(hoek
Kanaalweg)
• @#-!.,/#!$7;.#!'%,,'!14;)!87:!1#0!()&-,))#-!5,-!.#!047->!K(&!.#=#!5%,,'!&(-!.((%!.#!7-=#0!5,Tel. (0313) 414724
5%7:$7;;7'#%!470!.#!$7:&!$(%.#-!'#1(-(%##%.>!
$
!

www.autojurrius.nl
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Het buurtpreventieteam verbetert de veiligheid
en leefbaarheid in onze wijk.
In het verbeteren van de sociale kwaliteit, veiligheid en
leefbaarheid hebben inwoners een belangrijke rol. Dit kan
doormiddel van een buurtpreventieteam, waarin bewoners
oog hebben voor elkaar en de problemen in hun buurt. Een
‘team’ bestaat uit samenwerkende, betrokken bewoners
die zich georganiseerd hebben en zich actief inzetten voor
hun buurt. Door zelf aan de slag te gaan worden vormen van
criminaliteit als vandalisme en verstoringen van de openbare orde bestreden. Indien nodig kan het team een beroep
doen op partners als gemeente,
politie, woningstichting en
jongerenwerk. Deze samenwerking heeft inmiddels al
in veel wijken geleid tot een
daling van de criminaliteit en
een verhoging van het veiligheidsgevoel. Buurtpreventie is
een initiatief van, voor en door
bewoners.

WhatsApp
Essentieel voor werken aan een veilige en leefbare wijk is
het delen van informatie. Daarbij gaat het om inzicht in
welke vraagstukken er spelen in de wijk en informatie over
hoe hiermee om te gaan. Er wordt al op veel verschillende
manieren informatie uitgewisseld tussen inwoners onderling, met het buurtpreventieteam, de politie en gemeente.
Echter om op een efficiëntere manier deze informatie uit
te wisselen is gekozen voor een nieuwe communicatiestructuur, namelijk WhatsApp en Social Media. Verwachting is
dat medio mei 2015 deze nieuwe communicatiestructuur
van start gaat.
Door WhatsApp kunnen bewoners samen verdachte situaties in een wijk op een veilige manier signaleren en doorgeven. Maar allereerst wordt altijd de politie gebeld, via 112,
zodat zij kunnen optreden bij spoedeisende situaties. De
politie participeert niet in de onderlinge berichtenstroom,
want die gaat vooral om de communicatie tussen bewoners
onderling.

Dieren Noord Oost
De inwoners van de wijk Dieren Noord Oost vinden veiligheid en leefbaarheid belangrijk. Daarom is er een buurtpreventieteam en een wijkplatform opgestart. De gemeente,
politie en wijkplatform DiNO en specifiek het buurtpreventieteam hebben samen onderzocht welke concrete maatregelen genomen kunnen worden door de bewoners van
Dieren Noord Oost om de sociale kwaliteit, veiligheid en
leefbaarheid te verbeteren.

Voorwaarden meedoen aan WhatsAppgroep:
• De minimumleeftijd is 18 jaar
• Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of
buurt waar de groep zich bevindt.
• De deelnemers van de WhatsAppgroep gebruiken
deze berichtenservice alleen voor verdachte situaties,
niet voor het wel en wee in de wijk.
• Er wordt gewerkt volgens het SAAR-principe:
S
= Signaleer
A = Alarmeer 112 (en meldt dit aan de 		
		
WhatsAppgroep)
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,
		
zoals op de WhatsApp met buurtgenoten
		
wordt afgesproken.
• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

Het buurtpreventieteam bestaat uit een vaste kern: twee
coördinatoren (wijkbewoners), de wijkagent en contactpersonen. De wijk is opgedeeld in vijftien gebieden met elk een
contactpersoon (de gebiedsindeling is te vinden op de website www.dierennoordoost.nl). De wijkcoördinator stemt
de activiteiten van het buurtpreventieteam met deze contactpersonen af. Het buurtpreventieteam maakt onderdeel
uit van de wijkplatform DiNO en kan een beroep doen op
de politie (wijkagent) en de gemeente (beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid).
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Werkwijze
Voor dit project is de wijk opgedeeld in vier gebieden
(blauw, geel, rood, groen), elk met twee contactpersonen
die in bezit zijn van een smartphone waarop WhatsApp is
geïnstalleerd. De contactpersonen van elk gebied beheren
een WhatsAppgroep met minimaal 10 personen en maximaal 50 personen. Het minimum van 10 is vastgesteld om
zo voldoende draagvlak te creëren voor het buurtpreventieteam. Alle contactpersonen bij elkaar, de wijkcoördinatovloerbedekking - gordijnen - trapbekleding
ren en de wijkagent vormen het kernteam en vormen ook
een WhatsAppgroep. Het kernteam maakt deel uit van alle
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Voor Facebook en Twitter kunt u zich aanmelden bij de groep
#

buurtpreventieDiNO van Facebook, de pagina DiNO Buurtpreventie te ‘liken’ en/of volger worden van @DiNOveilig.
Aanmelden?
Lijkt het u wat om deel te nemen aan
het buurtpreventieteam? Vul dan het
WhatsApp-aanmeldformulier op bladzijde 10 uit deze krant in en doe het
in de brievenbus bij het secretariaat
van wijkplatform DiNO, D. van Beveren
(Meidoornlaan 116).
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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.
De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”).
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.
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Buurtbus Spankeren Dieren

komende jaar voortzet zullen wij tegen de 8000 passagiers
gaan vervoeren, tegen 6100 het afgelopen jaar.
Voor alle overige informatie verwijzen wij naar onze website: www.bbsd.nl

De buurtbus is opgericht op 3 augustus 2011. Het initiatief
voor deze Buurtbus komt voort uit een samenwerkingsverband van de Belangenverenigingen Spankeren en Dieren.
De bus rijdt een lijndienst voor Breng-Connexxion. Iedereen
kan gebruik maken van de bus; het is niet zoals veel mensen nog steeds denken uitsluitend bedoeld voor ouderen of
minder validen. Gereisd kan worden met de OV chip kaart
en losse kaartjes kunnen in de bus worden gekocht voor €
2,50. Hierop kan 2 maal of met 2 personen worden gereisd.
De buurtbus rijdt vanaf 12 december 2011. Vanaf 15 december 2014 is de bus haar 4e concessiejaar ingegaan en één
van de wijzigingen in dit jaar is de meer rechtstreekse verbinding van Dieren Noord Oost naar onder andere de huisartsenpost, het Callunaplein en het NS station. Elk uur vanaf
half acht ’s morgens tot half zeven ’s avonds rijdt de bus,
lijn 526, vanaf de Abelenlaan via de Essenhof en de Meidoornlaan, met haltes ter hoogte van de Olmenhof, Larixhof
en Sparrenhof. Op de route kan de bus worden aangehouden om in te stappen en dat geldt uiteraard ook voor het
verlaten van de bus, mits de verkeersveiligheid dit toelaat.
Vanaf het NS-station kan elk uur vanaf 8.18 uur tot 18.18
uur gereisd worden richting Dieren Noord Oost. Mede door
deze laatste routewijziging hebben wij de afgelopen maanden ten opzichte van vorig jaar een toename van het aantal
passagiers gezien van bijna 30%. Als deze tendens zich in het

Buurtbudget
Het buurtbudget is een subsidieregeling voor inwoners van de gemeente
Rheden en bedoeld voor activiteiten
die de wijk leuker, gezelliger en leefbaarder maken. Het
moet wel een plan zijn waar de hele buurt wat aan heeft.
Hebt u een idee? Dien dan een aanvraag in bij één van de
buurtcoaches van welzijnsstichting VIVA Rheden . U kunt bij
hen ook terecht voor meer informatie en de criteria waar
een aanvraag aan moet voldoen. De buurtcoaches verzamelen de ideeën, toetsen deze aan de criteria en geven advies
aan de gemeente welke aanvragen in hun ogen steun verdienen. De gemeente beslist uiteindelijk welke initiatieven
geld krijgen.
NB: buurtbarbecue ’s komen helaas niet in aanmerking.
Tenzij er een combinatie wordt gemaakt met een andere
activiteit gericht op de leefbaarheid en sociale samenhang.
Neem voor meer informatie contact op met Jos Meerssman,
buurtcoach Dieren. Hij kan u wellicht op weghelpen.
Telefoon: 06-12114299
E-mail: josmeerssman@viva-rheden.nl
Facebook: Buurtcoach Dieren
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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
12

