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DiNO

In dit lentenummer van de Wijkkrant van DiNO is er weer
veel nieuws te melden uit de werkgroepen van DiNO. Het
bestuur en de leden van de werkgroepen zijn druk bezig
om de samenwerking met de gemeente te verbeteren. Ze
zijn daarvoor inmiddels ook in gesprek met de leden van de
gemeenteraad. De werkgroep schoon en groen port de
gemeente op om de achterstand in onderhoud in onze wijk
weg te werken en is druk met de inspraak op de bouwplannen aan de Imboslaan. Het energieteam heeft een hele
reeks warmtescans uitgevoerd. De Kanaalweg vraagt weer
volop aandacht. De AED’s bewijzen regelmatig hun nut. Het
bruist weer van activiteiten en in deze wijkkrant kunt u
daarover lezen.

• Verlichting donkere paden
• Fixi-app
• Imbosplannen
• Inzet AED
DiNO – Werkgroep Groen & Schoon
• Nieuws van de werkgroep
DiNO - Energieteam
• Warmtescan
DiNO - Werkgroep Verkeer
• Reconstructie rotonde Harderwijkerweg
• Onderhoud Harderwijkerweg
• Ontwikkelingen rondom de Kanaalweg
DiNO – Werkgroep Buurtpreventie
• Aanmeldingsformulier Buurtpreventie
En verder
• Ouders steken handen uit de mouwen
• Voorstel hangplek voor jongeren
• Afscheid Henk Stam van de Buurtbus

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 respectievelijk de verbetering van de
communicatie, de verkeersveiligheid, het schoonhouden
van de wijk, het onderhoud van het groen, het voorkómen
van criminaliteit, inbraak en vandalisme en het gezamenlijk
inkopen van energiebesparende maatregelen.
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agenda’s van de vergaderingen voor en zorgt voor de
interne en externe communicatie. Belangstellenden voor
deze functie kunnen contact opnemen met het bestuur via
dino@dierennoordoost.nl.

Lente in Dieren Noordoost

Er is dringend behoefte aan meer actieve leden in de
werkgroepen buurtpreventie, energieteam en schoon &
groen. Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te
zorgen dat onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meldt
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. DiNObijeenkomsten worden in de oneven maanden gehouden
op donderdagavond 20.00 uur in wijkcentrum De
Drieschaar. Het vergaderschema staat op onze website
www.dierennoordoost.nl.
Gezocht: secretaris van het bestuur
DiNO is op zoek naar een nieuwe secretaris van het
bestuur. Daaf van Beveren stopt in mei als bestuurslid.
Floris van Setten neemt de taak van penningmeester over
en maakt de notulen van de vergaderingen. De secretaris
verzorgt onder meer de correspondentie, bereidt de
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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 u hen benaderen via onderstaande contactpersonen:
Activiteit/werkgroep/organisatie
• Wijkplatform DiNO
Secretariaat
(w.o. digitale nieuwsbrief)
Buurtpreventie/handhaving
(w.o. Whatsapp)
Schoonste Groene Wijk

-

Communicatie (w.o.wijkkrant)

-

Website
Energieteam Verbuursamen

-

Sociaal domein
Verkeer

•

Kunst in de buurt

•

Contactpersoon:
Website
Daaf van Beveren
Guido Hartkamp
Jos Boon
Guido Hartkamp
Ellen van de Beek
Elly Bosman
Nils Rutjes
René Schoneveld
Floris van Setten
Erna Wolfs
Floris van Setten
Fred Haandrikman
Ton van Noorden
Cees Rijksen
Vacature
Jos Boon
René Schoneveld

Te bereiken via:
www.dierennoordoost.nl
dino@dierennoordoost.nl
0313-427730
buurtpreventie@dierennoordoost.nl
dino@dierennoordoost.nl

dino@dierennoordoost.nl

dino@dierennoordoost.nl
verbuursamen@dierennoordoost.nl

dino@dierennoordoost.nl
dino@dierennoordoost.nl

Website
Hetty Smit

www.kunstbijdeburen.nl
h.smit7@gmail.com
0313-416706

•

Drieschaar
Ruimtes huren/bespreken
Activiteiten aanmelden
Buurtgastheer Gemeente Rheden

Astrid Elsendoorn-de Vries
Tineke Stokreef
Freddy van der Lee

•

Dorpscoach Dieren

Martijn Eijkelenkamp

0313-438584
0313-427444
buurtbeheer@rheden.nl
026-4976911
meijkelenkamp@incluzio.nl
06-57874694

•

Wijkagenten

Berdien Ellenkamp
Martin de Vries
Taco Oostvogel

0900-8844
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 20.00 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 of een projectgroep op te starten
Inlichtingen en aanmelden bij Daaf van Beveren, tel: 427730, email: dino@dierennoordoost.nl

Word donateur
U ontvangt dan ook regelmatig de digitale nieuwsbrief en
uitnodigingen voor de vergaderingen.

Aanmelden als donateur kan via dino@dierennoordoost.nl
Dat kan ook door minimaal € 5,- over te maken op IBAN
NL59 ABNA 0602 3741 54 t.n.v. het wijkplatform DiNO.
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FIXI APP – een schone en veilige buurt
maak je samen

Verlichting op donkere paden in de wijk
Een aantal plaatsen in onze wijk is niet of onvoldoende
verlicht. Het gaat dan om wandelpaden, zogenaamde
brandgangen en de tussendoorgangen van de ene naar de
andere hof. U kent deze plekken wel. Het Wijkplatform
DiNO heeft hierover contact met de gemeente Rheden
opgenomen. Voor de veiligheid in de wijk is verlichting van
groot belang.

Voor veel bewoners van
onze wijk is het een
bekende kreet: FIXI.
Maar wat is het en hoe
werkt het?
De gemeente Rheden maakt ook gebruik van deze digitale
manier om meldingen te versturen over b.v. een kapotte
lichtmast, verzakte trottoirtegels, zwerfafval en nog veel
meer.
Op de website: fixi.nl staat onder het kopje: ‘Over Fixi ‘ de
nodige informatie over hoe er een melding kan worden
gedaan: via de website of via de fixi-app.

Het standpunt van de gemeente is als volgt:
Er dient voldoende straatverlichting aanwezig te zijn op
wegen, fietspaden en wandelpaden aan de voorzijde van
de woning. Wandelpaden aan de achterzijde van de
woningen en doorgangen van de ene naar de andere hof,
ed. worden niet van verlichting door de gemeente voorzien,
hoe nuttig dit ook kan zijn voor o.a. de buurtveiligheid.

Je vindt er informatie over:
-

Er is inmiddels contact geweest met een accountmanager
van Philips/Signify om te kijken naar een (universele) armatuur voor het verlichten van donkere plekken in de wijk.

Overal eenvoudig meldingen maken
Op de hoogte blijven over de afhandeling
Het maken van een melding in drie stappen
en Veel gestelde vragen over fixi:
melding maken - fixi account - afhandeling van
meldingen - meldingen openbaar/privé - verwijderen
en aanpassen van meldingen.

Het is wel belangrijk om de goede locatie te vermelden. In
de app zie je de melding terug met een gekleurde stip op
de kaart. Als de stip niet op de juiste locatie staat van de
kaart is het mogelijk dat een ander dezelfde melding gaat
doen.
FIXI is een makkelijke manier om een melding te doen naar
de gemeente en wij, als bewoners, blijven nauw betrokken
bij de leefbaarheid van onze wijk.

Dit is bijvoorbeeld de Coreline FWC LED BWC110 LED9/830 PSU II WH EAN kode 8718291851899
Voordat er concreet met het maken van plannen wordt
begonnen, is natuurlijk de vraag:

Financieel overzicht DiNO 2021

** Welke bewoners hebben interesse? **

Inkomsten

Philips/Signify heeft een breed pakket met LED lampen,
met verschillende mogelijkheden en prijsklassen.
De aansluiting vanaf de woning moet gemaakt worden
door een erkend bedrijf. Vervolgens moeten we weten wat
de afstand moet zijn tussen de gemonteerde lampen en
hoe de kosten tussen bewoners verdeeld moeten worden.
Is er een wijkbewoner die dit project handen en voeten wil
geven?
Via de IkBuurtMee! actie kan voor dit project geld opgehaald worden.
Het Wijkplatform DiNO wil voor dit initiatief wel als tussenpersoon dienen om de interesse in de wijk te peilen.
Bewoners, die geïnteresseerd zijn, werken dit dan verder
zelf uit. Zij kunnen zich melden via:
dino@dierennoordoost.nl.

Subsidie gem. Rheden
Advertenties
Donaties

1.000,-1.540,-172,--

Totaal inkomsten :

2.712,--

+

Uitgaven
Kosten rekening ABN AMRO
188,07
Kosten bestuur
650,00
Representatiekosten
728,56
Organisatiekosten / werkgroepen 754,37
Kosten wijkkrant
1.419,93
+
Totaal uitgaven :
Saldo 2021
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3.291,25 -/- 579,25

DiNO Werkgroep Groen
Beste buurtbewoners, hierbij weer even een update over
de lopende en gelopen acties van de werkgroep schoonste
groene wijk.
Zwerfvuil actie
Zaterdag 19 maart was de landelijke schoonmaakactie
waar ook weer verschillende buurtbewoners aan hebben
deel genomen.

Het was mooi weer en er was opnieuw een fijne ondersteuning vanuit de gemeente. We zijn om 10.00 uur gestart
bij De Drieschaar in verschillende groepen en hebben weer
het nodige kunnen ophalen zoals jullie kunnen zien op de
foto’s.
Om ca 11.45 uur was er koffie met een heerlijke gevulde
koek (gesponsord door de Spar) voor alle deelnemers en
wat lekkers en een mooi diploma voor de hardwerkende
jeugd.
Het was een geslaagde actie en we gaan ons nu richten op
september wanneer de wereld wijde clean up day is. Hou
dus de volgende wijkkrant in de gaten.
Het opknappen en vergroenen van de wijk
In de afgelopen maanden zijn er leuke ideeën binnengekomen, maar ook aanmeldingen om mee te brainstormen
over de op te knappen plekken in de wijk, zoals we in
eerdere wijkkranten hebben aangegeven. We hopen hier
eind maart vervolgstappen in te gaan zetten om tot
serieuze plannen te komen die we de gemeente gaan
voorleggen. Dank aan degenen die meedenken en werken
aan de plannen en mocht je interesse hebben om aan te
sluiten dan horen wij het graag. Een mailtje aan
dino@dierennoordoost.nl is voldoende.
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Mouwen opstropen met (enkele) buurtbewoners
Omdat het onderhoudsbudget van de gemeente steeds
kleiner lijkt te worden merken we steeds meer verpaupering van de wijk. Sommige leden van DiNO en een aantal
buurtbewoners hebben het plan geopperd om een paar
uurtjes op zaterdag met elkaar de handen uit de mouwen
te steken en wat dingen zelf onderhanden te nemen. Denk
hierbij aan het opknappen van groenvakken, het schoonspuiten van diverse bankjes en andere attributen in onze
wijk.
Heb je ideeën en op zaterdag af en toe een paar uurtjes
over, laat het ons dan weten op dino@dierennoordoost.nl
en we nemen contact met je op.
Ondertussen zijn we nog steeds op zoek naar uitbreiding
van ons team en eigenlijk van heel DiNO. Heb je interesse
dan horen wij het graag. Maar ook als je ideeën hebt of wel
een keer mee wilt werken aan een project of zelf een
project hebt waardoor onze wijk nog mooier wordt, dan
horen wij dat ook graag.

Wij hebben steeds op de achtergrond meegekeken en ons
laten horen tijdens de nodige digitale bijeenkomsten. Maar
ook zijn er verschillende contactmomenten geweest met
ons op locatie. Er zijn weer verschillende onderzoeken
geweest en er is weer veel informatie vrijgekomen en
beschikbaar gesteld t.b.v. de bouwplannen en de ontwikkeling van het terrein.
Binnen de gemeente zijn er wat verschuivingen geweest
waardoor we een nieuwe contactpersoon hebben binnen
de gemeente die ons goed en duidelijk betrekt en meeneemt in de plannen en werkzaamheden.
Ook is er afgesproken dat er een fysieke bijeenkomst komt
voor de buurtbewoners om de plannen te bekijken, vragen
te stellen en commentaar te leveren op de stukken van de
gemeente.
Het houdt dus zeker nog niet in dat er nu al gebouwd gaat
worden maar de ontwikkelingen omtrent de bouwplannen
lopen wel door. Eind april hebben wij weer een overleg en
voor zover wij nu kunnen inschatten zal er in mei of juni
een fysieke door de gemeente en de ontwikkelaar georganiseerde bijeenkomst worden gehouden.

Bouwplannen Imbos bos (voormalig
Mavo terrein)

We houden jullie op de hoogte.
Wieke, Bob en Guido

De afgelopen maanden is er door de gemeente en de
ontwikkelaar hard gewerkt aan de plannen voor de bouw
en aan het beantwoorden van al onze vragen aangaande
de bouwplannen.
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Bij de warmtemeting bij een bepaalde woning, die overigens zelf goed uit de test kwam, zagen we dat de muur van
de uitbouw bij de buren erg warm was (zie onderstaande
foto). De slechte (of geen) isolatie van dit stukje muur
veroorzaakt heel veel warmteverlies. Toen we bij die
woning metingen in huis gingen doen was dat van binnen
uit ook duidelijk zichtbaar door de koude buitenmuren.
Bovendien ging er in de aanbouw ook veel warmte verloren
door de dakramen.

Veel belangstelling voor warmtescans
Het Energieteam Verbuursamen Dieren N-O beschikt over
een warmtecamera waarmee beelden gemaakt kunnen
worden van bijv. woningen, zodat zichtbaar wordt waar
sprake is van warmteverlies. Een grote groep wijkbewoners heeft zich de afgelopen tijd bij het team aangemeld
om een dergelijke warmteopname te laten maken van hun
huis. In eerste instantie konden er geen opnames worden
gemaakt omdat het te nat of te warm was. Daarna waren
diverse leden van het kleine team niet beschikbaar door
Corona en andere zaken, maar uiteindelijk konden de
metingen dan toch in maart worden gestart.
Nagenoeg alle metingen zijn inmiddels uitgevoerd. Nu
wordt gewerkt aan de afronding van de rapporten, een klus
die aanzienlijk meer tijd vraagt dan vooraf was ingeschat.
Al doende leert men en daarmee kunnen we ons voordeel
doen bij metingen in het volgende winterseizoen.
Bij de metingen werd ook duidelijk zichtbaar wat het resultaat is van eerder aangebrachte voorzieningen.
Onderstaande foto toont bijv. twee identieke voordeuren,
waarbij het glas in de rechter deur al is vervangen door
HR++ glas en de linker deur nog oud dubbelglas heeft. De
gele kleur bij de linker deur geeft aan dat het daar veel
warmer is dan rechts (blauw) wat betekent dat er veel
meer warmteverlies is bij die woning dan bij de andere. Het
advies aan de bewoners was dan ook om het glas te laten
vervangen.

Gelukkig zijn veel warmteverliezen eenvoudig op te lossen
door bijv. beter geïsoleerd glas te plaatsen, tochtstrips te
gebruiken, een hoogwaardige folie over het glas te plakken
aan de binnenkant of (aanvullende) spouwmuurisolatie te
gaan gebruiken. Bij dit laatste punt adviseren we altijd om
een deskundig bedrijf te raadplegen om verder onderzoek
te laten doen, bijv. in de spouw kijken wat er precies aan
de hand is en wat de mogelijkheden zijn.
Daarnaast is het natuurlijk zondermeer lonend om (extra)
elektriciteit te gaan opwekken door de aanschaf van (extra)
zonnepanelen. Opvallend was wel dat al heel veel mensen
in de wijk, waar we de metingen hebben uitgevoerd, beschikten over zonnepanelen. Toch wilden diverse mensen
het aantal zonnepanelen nog weer gaan uitbreiden om
meer voordeel te behalen en minder afhankelijk te zijn van
de hoge energiekosten van een energieleverancier.
Al met al waren de aanvragers van de warmtescans blij met
de metingen en de inzichten en adviezen die ze kregen. Als
team hebben we veel ervaring opgedaan en de leerpunten
zullen we zeker meenemen naar een volgende ronde. De
komende maanden zal het waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn om metingen te gaan uitvoeren, maar aan het eind
van het jaar, als het weer gaat vriezen, zullen we zeker
opnieuw de mogelijkheid bieden om een (gratis) warmte-

Bij diverse woningen werden op bepaalde plaatsen warmteverliezen gemeten.
Vaak was dat bij (voor)deuren en ramen. Bij een aantal
woningen werd ook duidelijk dat de spouwmuurisolatie
onvoldoende was.
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scan te laten maken. Wanneer u daarvoor belangstelling
heeft kunt u zich nu al aanmelden door een mailtje te
sturen naar verbuursamen@dierennoordoost.nl.

BTW op energie tijdelijk omlaag
De overheid heeft besloten om de BTW op energieprijzen
vanaf 1 juli a.s. te gaan verlagen van 21% naar 9%. Ook
wordt de compensatie voor de minima verhoogd.
Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat de
energierekening ongeveer met 10% zal gaan dalen. Op
jaarbasis levert dat dan ongeveer € 140,= op.
Al eerder maakte het kabinet bekend dat een huishouden
met een gemiddeld energieverbruik ruim € 400,= korting
krijgt op de energiebelasting. Deze vermindering van de
energienota bestaat uit lagere belasting op elektriciteit en
extra korting op de belastingen voor energie.
Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociale
minimum krijgen een hogere tegemoetkoming. De eerder
toegezegde eenmalige compensatie van 200 euro wordt
verhoogd tot 800 euro. Dit geld ontvangen deze huishoudens via hun gemeenten.

Energiemaatregelen zijn lonend
Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) betalen huishoudens gemiddeld € 1.321,=
meer voor hun energierekening in vergelijking met vorig
jaar. Dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Zeker nu zijn het
uitvoeren van energiemaatregelen zoals isoleren en het
plaatsen van HR++ glas investeringen die zich snel terugverdienen. Dat geldt ook voor de aanschaf van zonnepanelen. Isolatiemaatregelen hebben niet alleen een gunstig
effect op uw portemonnee maar ook het comfort in uw
huis gaat aanzienlijk omhoog (minder last van kou of
tocht). Van bijv. bewoners die goede spouwmuurisolatie
hebben aangebracht hoorden we dat men nu al aan het
begin van de avond de thermostaat van de CV laag zet en
dat het dan aan het eind van de avond nog steeds comfortabel is. Het werkt dus echt en een lagere energierekening
is toch mooi meegenomen.
Wanneer u belangstelling heeft voor energiemaatregelen
verwijzen wij u graag naar de pagina van het Energieteam
op de website van DiNO:
www.dierennoordoost.nl/verbuursamen
Hier staan diverse informatiefolders en ziet u hoe u, via het
energieteam, gebruik kunt maken van voorgeselecteerde
leveranciers en mooie aanbiedingen. Als u belangstelling
heeft meldt u zich dan aan bij het Energieteam via
verbuursamen@dierennoordoost.nl en neem niet rechtstreeks contact op met de leveranciers want dan gelden de
speciaal met het team afgesproken prijzen/kortingen niet.

Heeft u vragen over energiebesparing?
Neem dan contact op met het Energieteam Verbuursamen
Dieren Noord-Oost en mail naar
verbuursamen@dierennoordoost.nl
of bel met 06-21595529.
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De rotonde bij de Spar weer in gebruik

Groot onderhoud Harderwijkerweg
In februari jl. heeft het Wijkplatform van de gemeente
Rheden vernomen dat na de zomervakantie wordt gestart
met het groot onderhoud van de Harderwijkerweg, globaal
vanaf de Prinses Beatrixstraat (nabij de spoorwegovergang) tot en met de kruising met de Imboslaan.
Op de website www.eversadviesburo.nl/harderwijkerweg
is de nodige informatie te vinden over de nieuwe inrichting
met ontwerptekeningen.
Alle stenen, tegels en trottoirbanden worden vernieuwd.
De bovenste laag van het asfalt is van onvoldoende
kwaliteit en wordt vervangen. De totale breedte van de
weg blijft ongewijzigd.
De “fietsstroken” aan beide zijden worden ca. 2 m. De fietser krijgt dus meer ruimte. De breedte van het wegvak voor
auto’s wordt dus ca. 5 m. (totale breedte van de weg blijft
9 m). Op diverse plaatsen komen plateaus.
De Harderwijkerweg blijft wel een 50 km/u weg. Wel blijft
het een optie om met makkelijke aanpassingen achteraf de
snelheid op deze lange rechte weg te verlagen.

Een week eerder dan de planning van de aannemer aangaf
is de reconstructie van de rotonde bij de Spar en de asfaltering van de weg tussen de rotonde en de Imboslaan
afgerond. Met een sobere corona-opening door wethouder Gea Hofstede en enkele genodigden van de aannemer/
gemeente/Spar/GWW ingenieurs/Wijkplatform DiNO is op
vrijdag 10 december 2021 de rotonde weer in gebruik
genomen.

De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd (korte werkvakken) om te voorkomen dat de gehele
Harderwijkerweg afgesloten is. Ook voor Dieren Noordoost
zal de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden wat
lastiger zijn.

Ontwikkelingen rondom de Kanaalweg
U zult het ongetwijfeld hebben gemerkt. Het wordt steeds
drukker op de Kanaalweg ter hoogte van Dieren Noordoost. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de autonome
groei van het verkeer in het algemeen, maar ook door de
toenemende bedrijfsmatige activiteiten op de industrieterreinen die gelegen zijn langs het Apeldoorns Kanaal. Zo
heeft transportbedrijf Thomassen zich in Spankeren gevestigd. Dit geeft veel extra (vracht)wagenverkeer.
De Kanaalweg bij Dieren is in 2002 gereconstrueerd. Hiervoor was een nieuw bestemmingsplan nodig, waarbij dankzij enkele extra maatregelen de geluidsoverlast maar net
binnen de maximum normen bleef (toepassing dubbel
ZOAB-asfalt).
Het aantal verkeersbewegingen is nu al groter dan destijds
is voorzien. Dat wordt de komende jaren alleen maar meer.
Dat wordt veroorzaakt door het komende nieuwe distributiecentrum in Eerbeek, de beoogde uitbreiding van de
papierfabrieken in Eerbeek, sluipverkeer van Apeldoorn
naar de Achterhoek v.v. door het dichtslibben van de route
A50/A12 en het verkeersluw maken van de Harderwijkerweg. Ook de Traverse Dieren levert een bijdrage, zeker als
de Doesburgs dijk zou worden afgesloten.
De Kanaalweg is letterlijk een levensgevaarlijke weg: de
laatste jaren zijn er tal van dodelijke ongevallen geweest

In zes weken tijd heeft de rotonde een complete metamorfose ondergaan. Natuurlijk is er gemopperd over het
afsluiten van de weg en het noodgedwongen omrijden. Een
lijnbus die toch door de wijk komt rijden. Bestelbusjes die
de weg niet meer weten en natuurlijk voetgangers en
fietsers die zich niets aantrekken van de afzetting.
Maar het resultaat mag er zijn.
De rotonde is overzichtelijker en ook veiliger geworden
voor met name de voetganger en de fietser.
Voor wie het misschien heeft gemist: in wijkkrant nr. 31
van november 2021 stond op de dubbele middenpagina
een plattegrond van de rotonde in een over-view
weergave.

8

en recentelijk zijn fietsers bij het oversteken om het leven
gekomen.
Wijkplatform DiNO, aanwonenden aan de Dierenseweg in
Eerbeek, Belangenvereniging Spankeren en Ellecoms
Belang hebben een gezamenlijke werkgroep gevormd die
met de Provincie Gelderland en de gemeenten Rheden en
Brummen in overleg wil om de negatieve gevolgen van de
verkeerstoename op de route van Eerbeek via de Kanaalweg en de Traverse naar Doesburg zoveel mogelijk te
beperken. Gedacht wordt in ieder geval aan het beperken
van sluipverkeer, het invoeren van een maximum snelheid
van 60 km/uur, het creëren van betere oversteekfaciliteiten en het nemen van geluidsbeperkende maatregelen.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

direct een melding uitgezet naar de ambulancedienst,
politie en brandweer, maar tegelijkertijd worden reanimeerders opgeroepen die in de buurt zijn. De ene persoon
wordt gevraagd om direct naar het betreffende adres te
gaan en te beginnen met reanimeren en een ander moet
eerst een AED ophalen op een bepaalde locatie en dan
naar de patiënt gaan. Er worden altijd meerder mensen
opgeroepen. De meldingen met daarin alle informatie
komen via berichtjes op de telefoon van betrokkenen
binnen. Doordat de reanimeerders in de buurt van de
patiënt zijn, zijn zij vaker eerder aanwezig dan de officiële
hulpdiensten.
De reanimeerders in onze buurt zijn al heel wat keren
opgeroepen voor een reanimatie. In enkele gevallen zijn
daarmee al levens gered. Ook komt het regelmatig voor dat
hulp niet meer mag baten. Soms wordt de hulp te laat
ingeroepen. In alle gevallen starten de reanimeerders als
ze ter plaatse komen de reanimatie. Wanneer de officiële
hulpdiensten arriveren nemen die vaak de reanimatie over.
Ook ondersteunen de reanimeerders die zijn opgeroepen
soms de familieleden die lijdzaam moeten toezien wat er
met hun geliefde gebeurt. De mensen apart nemen en hen
geruststellen is dan heel belangrijk.

AED‘s in de wijk worden regelmatig
ingezet
Sinds twee jaar beschikt de wijk Dieren noordoost over
twee AED’s. Deze konden destijds met bijdragen van wijkbewoners worden aangeschaft en hangen nu bij de Sparwinkel aan de Cederlaan en aan het hek bij de gemeentewerkplaats aan de Meidoornlaan.

Het bestuur van het wijkplatform DiNO heeft heel veel
respect voor alle mensen die zich belangeloos inzetten
voor dit werk in onze wijk en omgeving. Zeker bij mensen
die voor het eerst worden geconfronteerd met een
reanimatie maakt het heel veel indruk. Nazorg is dan erg
belangrijk. Petje af voor al deze vrijwilligers.

Toen de AED’s werden opgehangen hebben ook diverse
bewoners uit de wijk een reanimatiecursus gevolgd waarbij
ook de bediening van de AED werd uitgelegd. Mensen die
de cursus succesvol hebben afgerond kunnen zich aanmelden op de website van HartslagNu.nl als reanimeerder. Als
er dan ergens in hun buurt een reanimatie nodig is kunnen
ze worden opgeroepen. Jaarlijks moeten ze een herhalingscursus volgen.
Al heel wat keren zijn de AED’s ondertussen opgehaald
voor een reanimatie. Pas nog werden ze twee keer in één
maand ingezet in onze wijk en een omliggende wijk.
Hoe werkt die inzet nu?
Wanneer iemand medische problemen krijgt en er wordt
naar 112 gebeld, dan kijkt men daar of het misschien een
hartprobleem is en reanimatie zinvol is. Zo ja, dan wordt er
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Ouders van kinderen van basisschool De Boomgaard steken de handen uit de mouwen om
het schoolplein op te knappen

Hangplek voor jongeren

Om dit idee te realiseren hebben we hulp nodig om een
aanvraag te doen bij de gemeente. Dus als er meer mensen
zijn die dit graag zouden willen stuur dan even een mailtje
naar indyhartkamp@icloud.com.

Hallo wij zijn Indy en Quinten Hartkamp. In onze buurt
zouden wij heel graag een leuke hangplek willen hebben.
Er zijn nu eigenlijk alleen maar speeltuintjes voor wat
jongere kinderen en er is geen leuke hangplek voor de wat
oudere kinderen. We hebben gezocht naar wat leuke
voorbeelden en deze hebben we uitgekozen.

We hopen van jullie te horen.
Groetjes Indy en Quinten
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Het reglement van de BBSD schrijft voor dat een chauffeur
het werk moet stoppen bij het bereiken van de leeftijd van
tachtig jaar. Stam bestuurde de buurtbus vanaf het begin,
december 2011.
Samen met zes anderen stond Stam ook aan de wieg van
de vereniging BBSD. Sinds de oprichting van de vereniging
op 3 augustus 2011 is hij secretaris. Na ruim tien jaar vindt
hij dat het ook tijd wordt voor een nieuwe secretaris.
Chauffeur Hans van Erdelen volgt hem op. Met zijn vertrek
verliest de BBSD haar laatste nog actieve medeoprichter.
Toch gaat Stam niet geheel verloren voor de BBSD, want
per 1 april 2022 gaat hij optreden als adviseur van bestuur
en vereniging.

Henk Stam stopt als secretaris en
chauffeur van de buurtbus

Henk Stam (80) uit Dieren Noord-Oost stopt als bestuurslid
en als chauffeur van de BBSD. Na afloop van zijn laatste
chauffeursdienst, maandagochtend 28 maart 2022, wachtten zijn medebestuursleden en een flink aantal collega’s
hem op voor een kleine afscheidsceremonie. Ook zijn
vrouw en zoon waren aanwezig. Voorzitter Jacques
Lubbers bedankte Stam voor zijn langjarige inzet.
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Aanmeldformulier WhatsApp/Signal buurtpreventie Dieren Noord Oost
Naam + Voorletters:
Adres:
Postcode /plaats:
Telefoonnummer Mobiel:
Telefoonnummer Thuis:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Handtekening:
En akkoord met de spelregels en
gebruik persoonsgegevens

Dit aanmeldformulier inleveren bij het secretariaat van Wijkplatform Dieren Noord Oost aan de
Meidoornlaan 116 bij dhr. D. van Beveren.
Fotograferen en mailen naar dino@dierennoordoost.nl kan ook.
Spelregels WhatsAppgroep:
1.
2.
3.
4.

Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Dieren Noord Oost.
WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
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 gebeurt via de Facebookgroep.
11. Mededelingen worden door de wijkcoördinatoren gedaan via de Facebookpagina/groep en het Twitteraccount.
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