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Beste buurtbewoner,
In dit zomernummer van de Wijkkrant van DiNO is er
aandacht voor alle werkgroepen van DiNO: Buurtpreventie, Verkeer, Energieteam en Schoonste Groene
Wijk. Het ombouwen van onze wijk naar 30/15 km per uur
is op enkele restpunten na klaar. De Drieschaar laat weer
van zich horen met activiteiten en het installeren van een
AED-defibrillator.
Bewoners van de Imboslaan zijn nog steeds druk bezig om
de overlast door de afsluiting van de Kanaalweg te
verminderen. Er zijn procedures aangespannen, er is
overleg gevoerd en er is ingesproken in de gemeenteraad.
Gemeente en provincie zijn moeilijk in beweging te krijgen
en burgers vinden nauwelijks gehoor.
DiNO volgt de herinrichting van onze wijk en de verkeerssituatie op de Imboslaan als gevolg van de afsluiting van de
Kanaalweg op de voet en is bezig met de aanpassingen in
de organisatie van buurtpreventie/WhatsApp. De acties
tegen de overlast van hondenpoep worden onverminderd
voortgezet.
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.
Het dagelijks bestuur van DiNO is uitgebreid met Sandra
van den Hoek. In deze krant stelt zij zich voor.
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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? 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-bijeenkom-

Wat klopt hier niet?
De laatste tijd zijn er allerlei nieuwe verkeerborden in
onze wijk geplaatst. Maar wat klopt hier niet?
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sten worden in de oneven maanden gehouden op
donderdagavond 19.30 uur in wijkcentrum De Drieschaar.
Het vergaderschema staat op onze website
www.dierennoordoost.nl. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 19 september en 21 november.
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 hieronder)

of het bestuur, of schuif eens aan bij een DiNObijeenkomst in de Drieschaar.
DiNO-mail in uw spambox?
Voeg dino@dierennoordoost.nl toe aan uw adresboek in
de computer en smartphone. Zo voorkomt u dat de
nieuwsbrieven en uitnodigingen van DiNO in uw spambox
terecht komen.

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

•

•

•

•
•
•

Contactpersoon:
Website
Daaf van Beveren

Guido Hartkamp
Jos Boon
Guido Hartkamp
Ellen van de Beek
Elly Bosman
Communicatie(w.o.wijkkrant) René Schoneveld
Website
Floris van Setten
Energieteam Verbuursamen Fred Haandrikman
Jos Boon
DiNO/Ik-Buurt-Mee
Verkeer
Jos Boon
René Schoneveld
Omleiding Imboslaan
Hetty Smit
Kunst in de buurt
Website
Hetty Smit

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
www.kunstbijdeburen.nl
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 3 e 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
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Zwerfvuilactie 2019
Beste buurtbewoners, ook dit jaar was er weer een
zwerfvuilactie. We mochten ons weer verheugen op een
mooie opkomst: jong en oud waren vertegenwoordigd. De
gemeente was aanwezig voor de nodige ondersteuning en
voor de afvoer van het verzamelde zwerfafval.

Om 10.00 uur was het verzamelen bij de Drieschaar waarna
we in groepjes de wijk zijn ingetrokken. Na een tocht van
ruim 1,5 uur door de wijk was er wat te drinken met een
heerlijke koek, beschikbaar gesteld door de SPAR.
Voor de jeugd was er weer een diploma.
We hopen volgend jaar weer te kunnen rekenen op zo’n
mooie opkomst. Iedereen heel hartelijk dank voor opnieuw
een geslaagde zwerfvuil opruimactie dag!
DiNO werkgroep de schoonste groene wijk.

Word donateur
Aanmelden als donateur van DiNO 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.
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Even voorstellen

De nieuwe buren!
Beste inwoners van Dieren Noordoost,
De imkersvereniging “De Immenhof” te Dieren e.o. heeft
een nieuwe stal gebouwd aan de overkant van het kanaal,
ten hoogte van het uiterste puntje van Dieren Noord-Oost.
Onze bijenstal aan de Goudakkerstraat raakte overbevolkt,
daarom zijn we bijzonder blij met deze extra locatie.

Toen ik in december jl. verhuisde naar Dieren Noord Oost,
ontdekte ik dat er een actief wijkplatform bestond. Ik had
al wel eens van DiNO gehoord, maar wist er eigenlijk weinig
van. Hierin actief worden leek mij een goede manier om
snel in te burgeren in de wijk. Ik woon al heel wat jaren in
Dieren, maar ik had in de praktijk weinig met Noord Oost
van doen. Het contact met het bestuur was snel gelegd en
na een kennismakings-gesprek is afgesproken dat ik ga
aansluiten als bestuurslid. Mijn interesses liggen met name
op het gebied van het sociaal domein en ik zal dan ook de
contacten met de gemeente en andere groepen op dit
gebied gaan onder-houden. Daarnaast zal ik gaan kijken
wat ik kan doen qua publiciteit en pr.
Iets meer over mijzelf. Ik ben 57 jaar en woon solo met mijn
gezellige hond aan De Vlashegge. Ik ben Velpse van
geboorte en Dierense sinds 1990. Ik heb voornamelijk
gewoond aan de Harderwijkerweg en in Dieren West.
Hobby’s zijn o.a. mijn hond, de lokale politiek, natuur in het
algemeen en vakanties op Texel. Als voormalig gemeenteambtenaar en lid van de Themagroep Werk & Inkomen
(voormalige cliëntenraad bijstand van de gemeente) ben ik
goed op de hoogte van het reilen en zeilen omtrent alles
wat te maken heeft met de laagste inkomens, armoedebestrijding, diverse regelingen en problemen die zich
voordoen. Ook als mede-oprichter van weggeefwinkel
4Noppes, nu al weer meer dan 3 jaar geleden, heb ik heel
veel contacten en ervaring opgedaan. Denk aan samenwerking met andere actieve groepen op het gebied van
sociale ondersteuning, hergebruik, de circulaire economie
enz. Hierdoor is mijn netwerk behoorlijk uitgebreid en ik
hoop hier ook voor DiNO van te kunnen profiteren. Ik hoop
dat mensen mij weten te vinden met hun vragen. Uiteraard
kan ik niet 1 op 1 voor iedereen alles oplossen, maar ik kan
wel signaleren en waar mogelijk door het delen van mijn
kennis je op weg helpen.

In de loop van juni wordt de stal officieel geopend. U bent
hierbij van harte uitgenodigd om dan een kijkje te komen
nemen (datum/tijd vindt u tegen die tijd in de Regiobode).
Tijdens een vergadering van het wijkplatform Dino, mocht
ik al het een en ander vertellen over onze nieuwe stal en
het belang van de bijenteelt en andere insecten. Goed om
tijdens die vergadering te horen dat er al volop “groen”
gedacht wordt in de wijk. Dat er al diverse groenstroken
zijn ingezaaid met bij- en insectenvriendelijke planten, ook
met hulp en in overleg met de gemeente Rheden: onze bijvriendelijke gemeente. Of, met andere woorden: Rheden
zoemt!
En gelukkig maar, want honing bijen, wilde bijtjes,
hommels en andere insecten kunnen wel een steuntje in
de rug gebruiken.
U kunt ook zelf veel doen om het insectenleven te
stimuleren in uw tuin. Ons credo: minder stenen, meer
natuur!
Als tuinliefhebber kunt u een belangrijke bijdrage leveren:
- geef bijen goed te eten, zorg voor struiken en bloemen
die de insecten stuifmeel en nectar opleveren;
- gebruik geen gif en
- bied (wilde) bijen een slaapplek (wilde bijen
overwinteren in uitgebloeide bloemstengels. Dus
liever pas in het voorjaar snoeien!)
Voor meer informatie en advies kunt u (ook) altijd bij ons
terecht. Ook op het internet is volop informatie te vinden
over bijvriendelijke planten en struiken. ( b.v.
drachtplanten.nl )

Tot gauw,
Sandra van den Hoek
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De kans dat u als bewoner van Dieren Noord-Oost eens
verrast zult worden door een mooie bijenzwerm in de tuin
is door de nieuwe locatie wel wat groter geworden.
Geen paniek! Bijen die zwermen zijn niet erg gericht op
mensen. Ze zullen niet snel steken.
Even een telefoontje en we komen de zwerm graag halen.
(06 81954996 / 0313 427922 / 0612219869)

De wegen rondom Dieren Noordoost
Dieren Noordoost ligt tussen een drietal wegen,
Kanaalweg, Imboslaan en de Harderwijkerweg.
Over deze drie wegen is het nodige te melden.
Kanaalweg
Als in november 2019 de tunnel onder het spoor gereed is,
zal blijken dat de Kanaalweg weer een zeer drukke provinciale weg is. Door de komst van o.a. Thomassen Transport
aan de van Rensselaerweg in Spankeren, zal er een toename zijn van vrachtverkeer van Spankeren naar Loenen
en vice versa.
Bij de gemeente Rheden is aandacht gevraagd voor deze
toename van de verkeersbewegingen en verzocht is de
daarbij behorende geluidstoename in kaart te brengen.

Met vriendelijke groet,
Willem Jacobs
Imkersvereniging De Immenhof

Imboslaan
De extra verkeersdruk op de Imboslaan als gevolg van de
omleiding blijft de bewoners bezig houden. Met name de
hoge snelheid waarmee wordt gereden is een bron van
ergernis en gevaarlijk voor de verkeersveiligheid. Door een
aantal aanwonenden van de Imboslaan is eind april met de
gemeente een tweetal plaatsen bekeken waar een
passende snelheid beperkende oplossing gerealiseerd kan
worden. De Imboslaan wordt dan verdeeld in drie
wegvakken van ca. 250 m.

Verkeersplannen Dieren Noordoost
Onze wijk ziet er nu, na de winter heel anders uit. De
gemeente heeft in grote lijnen de afgesproken
aanpassingen uitgevoerd. Eind maart 2019 heeft de
Werkgroep Verkeer van IkBuurtMee! een rondgang door
de wijk gemaakt om alle punten van aanpak te bekijken. Uit
de rondgang bleek dat er toch een aantal afgesproken
verbeterpunten niet zijn uitgevoerd en dat er ook een
aantal kritische aandachtspunten zijn ter verbetering van
de verkeersveiligheid in de wijk. Een overzicht met de
bevindingen is naar de gemeente Rheden gestuurd.
Ziet u gevaarlijke situaties of heeft u verbeterpunten: geef
deze door, bij voorkeur voorzien van een foto, naar ons
emailadres: dino@dierennoordoost.nl.
Wij verzamelen uw opmerkingen en nemen deze mee in
het overleg met de gemeente.

Harderwijkerweg
De rotonde op de Harderwijkerweg bij de Cederlaan is een
onoverzichtelijke rotonde voor fietsers en automobilisten.
Al diverse keren heeft het Wijkplatform bij de Gemeente
aandacht gevraagd voor deze rotonde. In februari van dit
jaar is een scholier aangereden op deze rotonde. Voor
DiNO was dit de aanleiding om weer bij gemeente en
politie aandacht te vragen om duidelijkheid te scheppen in
de verkeersstromen op de rotonde. Zowel politie als
gemeente heeft de situatie op de rotonde in onderzoek.
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Overlast auto’s op plekken waar ze niet
horen
Beste buurtbewoners,
De laatste tijd krijgen wij geregeld een opmerking over
auto’s en busjes die staan op plaatsen waar ze eigenlijk
niet horen.
Vooral auto’s die overlast veroorzaken of bijna niet te
passeren zijn geven veel ergernis. Wij hebben de gemeente
hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd of hier iets
aangedaan kan worden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en op naar een
nog fijnere wijk.

Word lid van WhatsApp Buurtpreventie
Meld u aan via buurtpreventie@dierennoordoost.nl
Helaas ontstaat hierdoor ook schade op sommige plaatsen.
Loopt u tegen een dergelijke situatie aan dan ontvangen
wij graag een mailtje op dino@dierennoordoost.nl. Ook
foto’s kunnen en mogen gemaild worden naar DiNO.
Wij zullen hier dan melding van maken bij de gemeente en
met hen in gesprek gaan om naar een oplossing te zoeken.
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Plein aan het einde van de Olmenhof
Beste buurtbewoners,
Het afgelopen jaar hebben wij al eerder wat
geschreven over het pleintje aan het einde van de
Olmenhof. Afgelopen maanden is er door de gemeente gewerkt aan het plein. Zie onderstaande foto’s.

Hieronder nogmaals de ontvangen ontwerpen.

We zijn erg benieuwd naar uw reactie op
dino@dierennoordoost.nl
Werkgroep de schoonste groene wijk
7

Doordat de salderingsregeling nu voor langere tijd blijft,
blijft het dus erg aantrekkelijk om nu te investeren in
zonnepanelen.

Energieteam Verbuursamen Dieren NO

De minister schrijft in zijn brief over de salderingsregeling
ook dat vanaf 2023 alle consumenten een energiemeter
moeten hebben die geleverde en teruggeleverde stroom
apart bijhoudt. Dat betekent dan dat iedereen een digitale
meter moet hebben. Dit kan een zgn. “slimme”meter zijn ,
die op afstand is uit te lezen door de netbeheerder en de
leverancier, maar het blijft voor consumenten ook mogelijk
om het uitlezen op afstand stop te zetten, waardoor het
weer een ‘domme’ (maar wel digitale) meter wordt. De
oude draaischijf (Ferraris-)meters worden dus allemaal
vervangen.

Zonnige toekomst in Dieren N-O
Het aantal zonnepanelen op de daken in Dieren N-O stijgt
bijna wekelijks en dat is goed nieuws. Niet alleen door de
acties van het Energieteam Verbuursamen Dieren NO,
maar ook doordat heel wat wijkbewoners panelen hebben
aangeschaft via andere leveranciers en dat is prima. Het
gaat er om dat we met elkaar zoveel mogelijk eigen energie
gaan opwekken in onze wijk, want dat is goed voor het
milieu en voor de eigen portemonnee.
Regelmatig krijgen we als energieteam de vraag of het nu
wel rendabel is om panelen aan te schaffen.
Het blijkt dat investeren in zonnepanelen een van de beste
beleggingsmogelijkheden is op dit moment, door een zeer
hoog rendement. Gemiddeld zijn na een jaar of 7 de kosten
van de panelen al weer terugverdiend. Daarna is het elk
jaar een kwestie van gratis stroom krijgen voor de rest van
de levensduur van de zonnepanelen (ze gaan in totaal
minimaal 25 jaar mee). Zelfs wanneer je speciaal een lening
afsluit voor de aanschaf van de panelen is het nog
rendabel. Daarnaast krijg je nu nog de 21% BTW die je
betaalt bij de aanschaf van de zonnepanelen als subsidie
van de overheid terug.
Salderingsregeling wordt verlengd
Wanneer je meer stroom opwekt dan je zelf nodig hebt,
dan wil je die natuurlijk graag terugleveren aan het
elektriciteitsnet en daar een goede prijs voor terugkrijgen.
Hiervoor geldt nu de zgn. “salderingsregeling” die volgend
jaar zou aflopen.
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft
onlangs in een brief aan de Tweede kamer aangegeven dat
deze salderingsregeling voor zonnepanelen nog tot 1
januari 2023 blijft bestaan in dezelfde vorm. Vanaf 2023 zal
de salderingsregeling geleidelijk worden afgebouwd. In
2031 komt het voordeel, dat eigenaren van zonnepanelen
ontvangen op de energiebelastingen, dan uit op € 0. Zij
ontvangen dan dus alleen nog de vergoeding voor de
teruglevering van stroom. Maar als je nu zonnepanelen
aanschaft is dan het grootste deel al terugverdiend.
Het was in eerste instantie de bedoeling van de overheid
om de salderingsregeling om te zetten naar een
terugleversubsidie, maak dat blijkt wat moeilijker te zijn
dan was gedacht en daarom gaat dat niet door.
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Kan ik nog meedoen met de zonnepanelen actie?
Jazeker. Onze actie loopt nog steeds. Met onze leverancier
Independent Solar Systems hebben we zeer goede en
moderne panelen en omvormers uitgezocht en deze firma
monteert de panelen met eigen mensen op de daken, dus
geen gedoe met garantieclaims. Uit diverse vergelijkingen
met andere aanbieders, die in de wijk actief zijn, is
gebleken dat de aanbieding van ons Energieteam
aanzienlijk voordeliger is dan die van andere aanbieders.
Waarschijnlijk komt dat, omdat ons team zich volledig
belangeloos inzet voor deze actie in tegenstelling tot
andere bedrijven die commercieel actief zijn en er dus aan
moeten verdienen. Daarnaast levert onze leverancier egaal
zwarte panelen die veel mensen mooier vinden dan
panelen met strepen en vlakjes er op.
Via een app op uw telefoon of tablet kunt u de hoeveelheid
opgewekte energie per uur/dag/week/maand/jaar volgen
en zeker in deze zonnige tijd is het leuk om te zien hoeveel
gratis energie de zon elke dag weer levert.

Wie komt ons team versterken?
We zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers
die ons team willen komen versterken. Je hoeft zeker geen
energie-expert te zijn om iets te kunnen doen in het 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, zodat we samen
kunnen kijken of dit iets voor je is. Stuur een e-mail naar
verbuursamen@dierennoordoost.nl of bel bijv. met
teamlid Fred Haandrikman 06-21595529.

Wat kosten die panelen nu? Er zijn heel veel mogelijkheden, maar als voorbeeld kosten 12 Phono Solar Twin Plus
panelen van 315 Wp per stuk 9 (die per jaar gemiddeld
3.500 kWh opleveren) inclusief een GoodWe omvormer en
montage netto € 3.732,00.
Heeft u belangstelling om mee te doen en een vrijblijvende
offerte te krijgen, stuur dan even een e-mail naar
verbuursamen@dierennoordoost.nl
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(zie ook: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/
bronnen-en-kaarten/overzicht/kaart-groen-erfgoed).

Wij zien graag door de bomen het bos!
Misschien heeft u er al iets over gehoord: de bouwplannen
voor het terrein van de voormalige MAVO aan de
Imboslaan. Inmiddels is er al het nodige over gezegd en
geschreven, óók in de politiek. Daarbij wordt ook
gesproken over de ‘buurtbewoners’, die hun bedenkingen
(op zijn zachtst gezegd) hebben. Nou, die buurtbewoners,
dat zijn wij: verschillende mensen die in de Breukinklaan
wonen. In dit artikel willen we wat meer uitleg geven over
ons standpunt. En wellicht wil u met ons meedenken?
Onderaan leest u hoe u met ons in contact kan komen.
De gemeente wil op het voormalige schoolterrein aan de
Imboslaan woningen gaan bouwen. Het gaat om het
gebied zoals is te zien in afbeelding 1 (van Google maps).

Afbeelding 2
De Gemeente Rheden werd onlangs nog uitgeroepen tot
‘Beste erfgoedgemeente van Nederland’ – dit betekent
hopelijk dat de gemeente zich zal inzetten voor het behoud
(en goed onderhoud!) van groen cultureel erfgoed in onze
woonomgeving.
2. Volgens ons is het ‘plangebied’ waar de gemeente vanuit
gaat anders (namelijk groter) dan wat eerder is toegezegd.
De gemeente heeft steeds gesproken over het ‘voormalig
schoolterrein’ en gezegd dat de bouw zich daartoe zou
beperken. De omvang van het schoolterrein zie je terug op
de kadastrale kaart (afbeelding 3), maar vooral ook
gewoon ‘in real life’: als je door het bos loopt, zie je precies
waar het ooit bebouwde terrein eindigt en de natuur
begint. Het plan dat de gemeente wil uitkiezen als
‘winnaar’ gaat aan drie zijden dat schoolterrein te buiten,
zó dwars door de natuur heen.

Afbeelding 1
Er is gebleken dat het onduidelijk is wat nu precies onder
“het te bebouwen terrein” moet worden verstaan. En die
onduidelijkheid heeft met twee zaken te maken: 1. De
waarde van het bosgebied en 2. De verwachtingen die de
gemeente zelf heeft gewekt over de omvang van het
plangebied. Daarop ga ik hieronder verder in.
1. Het voormalig schoolterrein bevindt zich in een mooi
bosgebied. Een bosgebied dat nog bijzonderder is dan wij
zelf al dachten, vol bijzondere flora en fauna, en dat wat
ons betreft niet mag worden aangetast. Door de
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed zijn delen van het
betreffende bosgebied, in samenhang met omliggende
natuurgebieden, zelfs bestempeld als ‘landschappelijk
groen erfgoed’. Dat zie je terug in de paarse arcering op
afbeelding 2.
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Afbeelding 3
En wat betekent dit alles nu? Als buurtbewoners wisten wij
dat er plannen waren om te bouwen op het betreffende
terrein. Dat kunnen we waarschijnlijk niet tegenhouden en
dat willen we ook niet per se. Wél willen we dat de bouw
beperkt blijft tot het terrein waar we altijd van uit zijn
gegaan. Natuurlijk voor ons eigen woonplezier, maar zeker
ook gezien het belang van de natuur!
Binnenkort, op 22 mei a.s., hebben we een afspraak met de
wethouder hierover. Ook richten we een stichting op om
voor het behoud van het bos op te komen: Stichting
Behoud bos in Dieren (i.o.). Wilt u meer weten over dit
onderwerp, hebt u informatie voor ons of kunt u ons op
een andere manier helpen? Dan horen wij graag van u! U
kunt ons bereiken via: behoudbosindieren@gmail.com

Schilderen met plezier !
Teken-en schilderlessen, workshops
www.hettycreeert.nl
atelier in Koningin Emmaschool,
Vietorstraat 2,
Dieren- Zuid
info: Hetty Smit, Imboslaan 55
e: info@hettycreeert.nl
m: 0627336055/ 0313416706
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Spontane opruimactie
In februari zijn diverse buurtkinderen zomaar spontaan
zwerfvuil gaan opruimen. Een buurt- bewoner kwam ze
tegen en heeft de meegestuurde foto gemaakt.

Huisartsenpost Velp verplaatst naar
Arnhem
De huisartsenpost Velp waar U met spoedeisende
lichamelijke klachten terecht kon in de avonduren, `s
nachts of in het weekend is gesloten per 21 januari. De post
is verplaatst naar het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.
Niet naar Zutphen?
Voor mensen die in behandeling zijn bij het Gelre
Ziekenhuis in Zutphen is het niet handig om naar Rijnstate
te worden verwezen; de meeste medische gegevens liggen
dan immers in Zutphen.
Dat is door de organisatie van huisartsenposten
onderkend. Afgesproken is nu dat wie onder behandeling
is bij een specialist van het Gelre Ziekenhuis door de
triagiste van de Arnhemse huisartsenpost direct kan
worden doorgeschakeld naar de huisartsenpost Zutphen
voor een beoordeling. Dit geldt alleen voor ernstige
lichamelijke problemen die verband houden met
bestaande ziektes.
Het is dus belangrijk dat u direct vertelt dat u onder
behandeling bent in het Gelre Ziekenhuis!
Vervoer
U bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Als er
niemand voorhanden is die u kan brengen, blijft alleen de
taxi over. Twee taxibedrijven kunt u ’s nachts bellen: Taxi
Brekveld uit Eerbeek: 06-33310009 of de Arnhemse
Taxicentrale (rijden ook vanuit Velp) 026-2606606.
(bron: Goede Buur, Dieren West)
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