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Beste buurtbewoner, 
In dit winternummer van de Wijkkrant van DiNO is er  
aandacht voor alle werkgroepen van DiNO: Buurt-
preventie, Verkeer, Energieteam en Schoonste Groene 
Wijk. Het ombouwen van onze wijk naar 30/15 km per uur 
is op enkele restpunten na klaar. Spar en DiNO gaan samen 
voor de aanschaf van een AED. 
 
Bewoners van de Breukinklaan en de Sparrenhof houden 
zich volop bezig met het kritisch volgen van de 
bouwplannen op het terrein van de vroegere mavo op het 
Imbosterrein. De gemeente heeft de meest recente 
plannen voor de nieuwbouw teruggetrokken. Het wachten 
is op nieuwe voorstellen die passen binnen de gestelde 
contouren. 
 
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.  
 
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. 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  

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

Doe mee met de buurtactie AED 

DiNO en de Spar organiseren in december een Crowd 
Funding Actie om een AED aan te schaffen voor onze wijk. 
Hierover leest u alles op bladzijde 3 van deze wijkkrant. We 
gaan ervan uit dat voldoende wijkbewoners een donatie 
overmaken zodat komende januari een AED apparaat kan 
worden opgehangen aan de voorgevel van onze Spar 
buurtwinkel. 

Wijkplatform DIEREN NOORDOOST 
Secretariaat : Daaf van Beveren (427730) 
Email  : dino@dierennoordoost.nl 
Website  : www.dierennoordoost.nl 
Twitter  : @ wpfDiNO, @DiNOVeilig 
Facebook : DiNO Dieren 
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of het bestuur, of schuif eens aan bij een DiNO-
bijeenkomst in de Drieschaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Contactpersoon: Te bereiken via:  

• Wijkplatform DiNO Website www.dierennoordoost.nl 
- Secretariaat Daaf van Beveren dino@dierennoordoost.nl  

(w.o. digitale nieuwsbrief)  0313-427730 
- Buurtpreventie/handhaving  Guido Hartkamp  buurtpreventie@dierennoordoost.nl 
-  (w.o. Whatsapp)      
- Schoonste Groene Wijk Guido Hartkamp   

Ellen van de Beek 
 Elly Bosman dino@dierennoordoost.nl 

- Communicatie(w.o.wijkkrant) René Schoneveld dino@dierennoordoost.nl 
  Erna Wolfs 

- Website Floris van Setten dino@dierennoordoost.nl 
- Energieteam Verbuursamen Fred Haandrikman verbuursamen@dierennoordoost.nl 
- Sociaal domein Vacature dino@dierennoordoost.nl 
- Verkeer Jos Boon 

 René Schoneveld dino@dierennoordoost.nl  
- Omleiding Imboslaan Hetty Smit dino@dierennoordoost.nl 

 

• Kunst in de buurt 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 

• Buurtgastheer Gemeente Rheden Vacature buurtbeheer@rheden.nl 
  026-4976911 

• Krachtcoach/Buurtcoach Dorette van Lieshout dvlieshout@radaruitvoering.nl 
  06-11599083 

• Wijkagenten  Berdien Ellenkamp  
 Martin de Vries  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 of een projectgroep op te starten 
Inlichtingen en aanmelden bij Daaf van Beveren, tel: 427730, email: dino@dierennoordoost.nl 
 
 

Sandra van den hoek heeft besloten haar werkzaamheden voor DiNO te beëindigen. We bedanken Sandra voor haar inzet 
en creativiteit op het terrein van het sociale domein. 

 

 



 
 

 

3 

Samen levens redden in onze wijk. 
Doe je mee? 
Het Wijkplatform DiNO is in samenwerking met Spar 
Martin & Miranda een Crowd Funding actie gestart om geld 
op te halen voor een AED in onze wijk Dieren Noordoost. 
Via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting kunnen 
we als buurtbewoners geld ophalen om zo samen een 
levensreddende AED te kopen. De AED komt te hangen bij 
de ingang van de SPAR winkel. Onze actie kun je vinden op 
https://www.buurtaed.nl/projecten onder de naam 
“Dieren Cederlaan”.  

 
In de wijk Dieren Noordoost is nog geen AED, maar die is 
wel dringend gewenst, want bij een hartstilstand moet er 
een AED binnen 6 minuten worden gebruikt voor de 
grootste overlevingskans. 
In Dieren is maar 1 geregistreerde en altijd toegankelijke 
AED (treinstation). Wel hangen er bij bepaalde bedrijven 
AED’s, maar die zijn niet altijd toegankelijk voor het 
publiek. Daarom starten we nu een eigen actie en hopen 
we van harte dat iedereen een financieel steentje wil 
bijdragen. 
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen 
vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven 
is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met 
reanimeren met een AED. Het lukt de ambulance meestal 
niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. 
Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED 
aanwezig is. 

Hoe werkt de Crowd Funding actie? 

Op de site www.buurtaed.nl 
kun je onze speciale actie-
pagina vinden onder de 
naam “Dieren Cederlaan”. 

Klik op die pagina op   

Je krijgt dan de gelegenheid om een bijdrage te geven en 
je ziet direct hoeveel procent van het doelbedrag 
(€2.667,=) er al is behaald en hoeveel donateurs er mee 
gedaan hebben tot dan toe. 
Zodra het doelbedrag is gehaald stopt de actie. 
Daarnaast is er gelegenheid om geld voor de AED te geven 
via de gele donatieknop bij de flessenautomaat van de 
Spar. Op de achterzijde van deze wijkkrant lees je daar 
meer over. 

 

Vrijwilligers gevraagd - Reanimatieteam 
Een AED is mooi, maar dan moeten er ook mensen zijn die 
hem kunnen bedienen. 
Er zijn al diverse mensen met een reanimatiecertificaat die 
zich aangemeld om de AED in voorkomende gevallen te 
bedienen, maar we kunnen nog veel meer mensen 
gebruiken.  
Wil je een reanimatiecursus volgen, dan kun je je 
aanmelden bij Fred Haandrikman Tel. 06-21595529 of 
mailen naar dino@dierennoordoost.nl. 
We streven er naar om de AED in januari volgend jaar op te 
hangen. Daarna wil je natuurlijk dat hij ook wordt 
gevonden in geval van nood. Daarom melden wij hem aan 
bij het landelijke reanimatie oproepsysteem HartslagNu, 
want dan kan iedere (aangemelde)  burgerhulpverlener 
hem gebruiken bij een hartstilstand. 

Zo kan onze AED in Dieren NO ook levens redden. 
Doet u mee? 
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Verkeersplannen Dieren Noordoost 
In het voorjaar van 2019 heeft de 
werkgroep verkeer van 
IkBuurtMee! naar de gemeente 
Rheden een overzicht gestuurd 
met ruim 20 aandachtspunten. 
Diverse keren is daarna aan de 
gemeente gevraagd om een 
reactie. Begin oktober heeft de 
werkgroep een schriftelijke reactie 
van de ge-

meente ontvangen. Nog niet 
uitgevoerde maar wel toegezegde 
aanpassingen zullen zo spoedig 
mogelijk worden uitgevoerd. Het 
betreft hier het instellen van een 
woonerf bij de woningen 
Cederlaan 2 t/m 14  en het 
aanpassen van de fietsdoorsteek 
Breukinklaan. 
 
Er zijn in de “Inventarisatie verbeterpunten Dieren 
Noordoost” ook maatregelen uitgevoerd, die om een 
nadere aanpassing vragen of onduidelijk zijn.  
De uitritconstructie bij de Meidoornlaan 38 t/m 54 ligt te 
hoog en zal worden aangepast. 

De twee bestaande (oude) 
drempels in de Meidoornlaan 
zullen nog worden vervangen 
door drempels zoals die op de 
Cederlaan nabij de Dennenhof.  
De as-markering (witte strepen 
in het midden van de weg) in 
de wijk zal niet meer worden 
onderhouden door de ge-
meente en daardoor vanzelf 
verdwijnen. 
De nieuwe inritblokken zijn 

niet overal even breed, maar er is rekening gehouden met 
de oorspronkelijke situatie. De uitgevoerde aanpassing van 
de bocht in de Meidoornlaan (nabij nr. 7) zal nog met de 
gemeente worden besproken. Er wordt hier vaak een 
stoeprandje geraakt. 
Ook zijn er nog onduidelijkheden over de inrichting van de 
Schoolzone. Ook hierover volgt nog overleg met de 
gemeente. 
Volgens de gemeente is de uitvoering van de geplaatste 30 
km/uur drempels conform de voorschriften. 
 
De parkeerproblematiek in een deel van de wijk heeft de 
werkgroep niet kunnen oplossen. De werkgroep heeft wel 
oplossingen aangedragen maar die zijn niet door de 
gemeente overgenomen. 
Eén van de aandachtspunten is ook dat er ondanks de 
aanduiding van de 30 km/uur zone in de wijk regelmatig te 
hard wordt gereden. Dit geldt ook voor de woonerven en 

de hofjes met een adviessnelheid 
van 15 km/uur. Hierop dient 
(beter) te worden gehandhaafd. 
 
Ziet u of ervaart u gevaarlijke 
verkeerssituaties of heeft u nog 
verbeterpunten voor de wijk t.a.v. 
verkeer: mail ons via 
dino@dierennoordoost.nl   
 
 

Onderdoorgang Kanaalweg 
 

Na 14 maanden van bouwen aan 
de onderdoorgang is deze op 1 
november in gebruik genomen. 
Voor de wijk Dieren Noordoost gaf 
de bouwperiode de nodige 
verkeersoverlast op de Harder-
wijkerweg en de Imboslaan. 
Nu alle werkzaamheden rond de 
Traverse Dieren in de eindfase 
zitten, ziet Dieren er heel anders 

uit. De Harderwijkerweg wordt verkeersluw gemaakt en de 
Doesburgsedijk zal wel of niet worden afgesloten voor het 
auto/vracht verkeer. Dat kan consequenties hebben voor 
de hoeveelheid verkeer op de Kanaalweg. 
 

Imboslaan 
Vanaf mei dit jaar zijn er in de 
Imboslaan op twee plaatsen 
verkeersdrempels geplaatst om 
er voor te zorgen dat de snelheid 
op dit lange rechte stuk weg naar 
beneden ging. De drempels 
hebben goed gewerkt. De meeste 
bewoners waren tevreden met 
deze maatregel. De rust keert 
weer terug op de Imboslaan. Aan 
de gemeente is gevraagd de 
drempels te laten liggen omdat dit de veiligheid op de 
kruispunten bevordert. 
 

Rotonde Harderwijkerweg 
 

Aan de onoverzichtelijke verkeers-
situatie op de rotonde bij de 
Harderwijkerweg/Cederlaan is door 
de gemeente nog niets wezenlijks 
gedaan. Het afgelopen half jaar is er 
de nodige correspondentie heen en 
weer gegaan, maar tot een perma-
nente goede oplossing is het nog 
niet gekomen. 

Het Wijkplatform DiNO blijft zich inzetten voor een 
verkeersveilige en overzichtelijke rotonde. 
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De tornado heeft ook in Dieren Noordoost zijn sporen achter gelaten…. 
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Buurtpreventie Dieren Noordoost 

 
Beste buurtbewoners, hier een kleine update aangaande 
de buurtpreventie Dieren Noordoost. 
In de afgelopen maanden hebben zich weer wat nieuwe 
leden aangemeld en ingeschreven met het inschrijf-
formulier, ook zijn er wat buurtbewoners gestopt met de 
buurtpreventie Dieren Noordoost omdat ze verhuisd zijn. 
WhatsApp buurtpreventie telt nu bijna 130 deelnemers in 
onze wijk. 

Nextdoor 
In de afgelopen maanden is er wat aandacht geweest voor 
een andere buurt app, namelijk Nextdoor. Dit omdat er wat 
vragen zijn geweest van buurtbewoners die door een brief 
en de aandacht in de media lid zijn geworden van deze app. 
Ze vroegen zich af of ze dan ook meedoen met de 
buurtpreventie. Ter informatie vindt u daarom hieronder 
een link naar een artikel van de Gelderlander: “Gebruikers 
app Nextdoor voelen zich er ingeluisd: Naam misbruikt 
voor werving nieuwe klanten” 
https://www.gelderlander.nl/oss-uden-e-o/gebruikers-
app-nextdoor-voelen-zich-er-ingeluisd-naam-misbruikt-
voor-werving-nieuwe-klanten~adcbe64f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij als wijkplatform hebben er bewust voor gekozen om 
geen gebruik te maken van deze app. Ook hebben wij geen 
kennis van de app of een eventuele koppeling. Als u lid wil 
worden van de buurtpreventie dat kunt u zich aanmelden 
bij buurtpreventie@dierennoordoost.nl of 
dino@dierennoordoost.nl. 
U krijgt dan het inschrijfformulier met uitleg over hoe wij 
omgaan met de app groep toegestuurd. Na ontvangst van 
het ingevulde formulier wordt u toegevoegd aan de 
WhatsApp buurtpreventie Dieren Noordoost. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dam zien wij uw 
mailtje met belangstelling tegemoet. 

Team Buurpreventie Dieren Noordoost 
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Aanmeldformulier WhatsApp buurtpreventie Dieren Noordoost 

Naam + Voorletters:  

  

Adres:  

  

Postcode /plaats:  

  

Telefoonnummer Mobiel:  

  

Telefoonnummer Thuis:  

  

Geboortedatum:  

  

E-mailadres:  

  

Handtekening: 
En akkoord met de spelregels en 
registratie van mijn gegevens 
 

 

 
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. 
11. Mededelingen worden door de wijkcoördinatoren gedaan via de Facebookpagina/groep en het Twitteraccount.  
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Wisseling van de wacht bij het Energie-
team 

Jos Boon, oprichter 
van het energieteam 
Verbuursamen, heeft 
besloten om te 
stoppen met zijn 
werkzaamheden voor 
het energieteam. Dat 
vinden we erg 
jammer, want Jos 
heeft veel betekend 
voor de verduurzam-
ing van de wijk Dieren 
Noordoost. In 2015 

werden de eerste grote stappen gezet om de wijk 
energiezuiniger te maken. In samenwerking met de 
gemeente en het bureau 5Plus1 hebben Jos en Iris 
Kleinlugtenbelt een uitgebreide enquête gehouden in de 
wijk met als titel ‘Dieren Noord Oost koopt samen in!’. 
Hierbij werd geïnventariseerd aan welke energiemaat-
regelen bewoners behoefte hadden. Dit leverde ruim 130 
aanmeldingen op van mensen die belangstelling hadden 
om 1 of meer maatregelen te gaan nemen. Daarnaast 
gaven 11 mensen aan belangstelling te hebben om deel te 
nemen aan het energieteam.  

Inmiddels is het 
team weer aardig 
uitgedund, maar 
gelukkig kunnen we 
melden dat er pas 
weer een nieuw lid is 
aangeschoven, te 
weten Cees Rijksen 
van de Imboslaan.  

Maar …… we zijn nog 
steeds op zoek naar 
extra vrijwilligers die 
ons team willen komen versterken. Je hoeft zeker geen 
energie-expert te zijn om iets te kunnen doen in ons team. 

Vind je het aandachtsgebied energie interessant en 
belangrijk en wil je daar wat tijd insteken voor de 
medebewoners in de wijk, maak dan eens een vrijblijvende 
afspraak met een van de teamleden. Dan kunnen we 
samen kijken of dit iets voor je is. Stuur een e-mail naar 
verbuursamen@dierennoordoost.nl of bel bijv. met 
teamlid Fred Haandrikman 06-21595529. 

Inkoopacties blijven doorgaan 
Regelmatig krijgen we de vraag of de acties die eerder zijn 
gehouden nog van toepassing zijn. 
Ja zeker, als u op zoek bent naar zonnepanelen, dakisolatie, 
wand- of vloerisolatie, HR++ glas, een nieuwe CV-ketel of 
gewoon een advies wilt wat in uw woning mogelijk en 
zinvol is, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Waarom inkopen via het energieteam? Uit de vele 
vergelijkingen die we inmiddels gemaakt hebben blijkt 
steeds weer dat de aanbiedingen die wij in ons pakket 
hebben beter en goedkoper zijn dan die van andere 
aanbieders. Wij kiezen alleen voor de beste materialen en 
de beste leveranciers. Dat we goedkoper zijn komt doordat 
wij werken met vrijwilligers die in het voortraject veel werk 
verzetten waarvoor je bij andere (commerciële) 
aanbieders fors moet betalen. Wij adviseren u dan ook om 
altijd even bij ons een vrijblijvende offerte te vragen. 
Als je huurder bent, kun je dan ook meedoen aan de acties? 
Ja, als je bijvoorbeeld zonnepanelen wilt aanschaffen dan 
is dat ook mogelijk als huurder van een woning, mits u 
voldoet aan de voorwaarden van de verhuurder en deze 
daar toestemming voor verleent. Wij willen u graag helpen 
bij de aanvraag. 

Breder aandachtsgebied - Energietransitie 
Naast de gezamenlijke inkoopacties houdt het team zich de 
laatste tijd steeds meer bezig met de “energietransitie”, 
niet alleen in de wijk, maar in de gehele gemeente Rheden 
en de regio. 
Er gaat de komende jaren heel veel gebeuren op het gebied 
van energie in onze omgeving. Als we van het gas af 
moeten in 2050, moeten we samen nadenken hoe we dat 
gaan doen. Hoe kunnen we energie besparen door o.a. 
onze huizen en gebouwen goed te gaan isoleren? Waar 
kunnen we klein- en grootschalige alternatieve energie 
(zon, wind, warmte) gaan opwekken en wat voor gevolgen 
heeft dat voor onze omgeving? Samen met andere 
energieteams in de gemeente Rheden denken we hierover 
na in nauwe samenwerking met de gemeente. 
Het zijn erg interessante ontwikkelingen, die grote 
gevolgen voor de toekomst hebben. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat bewoners goed vertegenwoordigd zijn en 
dat we vroegtijdig participeren in deze ontwikkelingen. 
Misschien een extra reden voor u om aan te schuiven bij 
dit energieteam. 

Subsidies en leningen zijn mogelijk 
Allerlei energiebesparingsmogelijkheden toepassen en zelf 
zonne-energie opwekken, kost geld. Niet iedereen heeft 
dat zomaar op de bank staan, waardoor er vaak geen 
maatregelen worden genomen. En dat is jammer, want 
door bijvoorbeeld te gaan isoleren of zelf zonnepanelen 
aan te schaffen verdien je jarenlang veel geld.  
Veel investeringen verdien je al in 3-5 jaar weer terug en 
daarna levert die investering je elk jaar veel geld op. Wist u 
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bijvoorbeeld dat zonnepanelen 25 jaar mee gaan, dat 
betekent dus 20 jaar gratis elektriciteit. 

Daarom adviseren wij: kijk eens naar de mogelijkheden die 
er zijn op het gebied van subsidies en leningen.  
Het is jammer als je geen gebruik maakt van die 
mogelijkheden. Dan geef  je elk jaar teveel geld uit aan 
energie. 

Voorbeelden van subsidiemogelijkheden: 

- Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) - Voor het 

isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas 

kun je ongeveer 20 procent subsidie krijgen. 

Voorwaarde is dat je ten minste 2 isolatiemaatregelen 

laat uitvoeren. 

- Investeringssubsidie Duurzame Energie - Particuliere 

huishoudens (en zakelijke gebruikers waaronder 

VVE's) die zelf duurzame energie willen opwekken 

kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers, 

warmtepompen, biomassaketels en palletkachels. De 

subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel. Je 

kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BTW teruggave voor zonnepanelen – dat scheelt u dus 

21% op de aanschafprijs. Bij ons energieteam kunt u 

een handleiding krijgen hoe u de BTW eenvoudig kunt 

terugvragen. 

Voorbeelden van leningen: 

- Duurzaamheidslening - Met deze lening, met een 

rente van ongeveer 1,5%, kun je energie maatregelen 

in je woning financieren. Zo woon je energiezuiniger, 

comfortabeler én draag je bij aan een beter milieu. Je 

kunt er bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp mee 

financieren. 

- Hypotheken – diverse banken bieden hypotheken voor 

duurzaam wonen aan tegen lage rentes. 

Wilt u meer weten wat er mogelijk is? Kijk dan op 
https://www.energiesubsidiewijzer.nl/ 

Met een energieke groet, 
Energieteam Verbuursamen Dieren N-O  
verbuursamen@dierennoordoost.nl 
Telefoon 06-21595529 
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Van de werkgroep Schoon & Groen 

 

 
Beste buurtbewoners, 

Hier weer een kleine update over onze schoonste groene 
wijk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Helaas een wat minder positieve door de veranderingen 
binnen de gemeente. Zoals jullie allemaal  waarschijnlijk 
wel  is opgevallen, is er een behoorlijke teruggang waar te 
nemen in de wijk qua groen onderhoud. Het gaat hierbij 
dan vooral om snoeiwerkzaamheden, grasmaaien en het 
opruimen van de stormschade. 

De gemeente heeft aangegeven tot zeker het einde van het 
jaar druk te zijn met het opruimen en herstellen van alle 
stormschade. Hier gaat veel geld en tijd in zitten waardoor 
andere minder belangrijker dingen op een laag pitje staan. 

Toch vallen ons ook andere dingen op in de wijk: snoeiafval 
van tuinen dat in het openbaar groen wordt gegooid en het 
bouwen van hutten met groen dat daar speciaal voor uit de 
grond wordt gehaald of wordt omgezaagd. Zeer kwalijke en 
niet noodzakelijke acties. Zie bijgevoegde foto’s.  

Vallen u dingen op die u wil delen dan zien we graag een 
mail verschijnen: dino@dierennoordoost.nl 

DiNO werkgroep de schoonste groene wijk. 
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Wat klopte hier 
niet? 
In de vorige krant 
hadden wij een foto 
geplaatst met de 
opmerking: “wat 
klopt hier niet?” Het 
is de gemeente 
gelukkig gelijk 
opgevallen want vrij 
snel na het uitkomen 
van de krant is het 
bordje in de goede 
richting verplaatst. 

 

Imbos bouwplannen 
Het is u waarschijnlijk opgevallen dat er de laatste tijd 
minder activiteiten zijn en ook minder wordt gecommuni-
ceerd over het Imbos plan. 
De gemeente heeft er samen met de ontwikkelaar en de 
bouwer voorlopig voor gekozen om de plannen stil te 
leggen of uit te stellen. Men is voornemens het volgend 
jaar opnieuw te bekijken en eventueel op te starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dit jaar is een prachtig padden-
stoelenjaar….. 
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