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Beste buurtbewoner, 
In dit voorjaarsnummer 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 op terrein van verkeer, buurtpreventie en 
handhaving. Het overleg over de energietransitie vraagt 
eveneens veel aandacht en komt in deze wijkkrant 
uitgebreid aan de orde. Veel acties op het gebied van 
schoon en groen zijn al in gang gezet. De eerstkomende 
algemene DiNO-vergadering zal in het teken staan van de 
energietransitie.  

Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO 

Uitnodiging informatieavond Energietransitie 
DiNO organiseert op donderdag 19 maart een infor-
matieavond over de energietransitie in de gemeente 
Rheden. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden 
in de Drieschaar. Wethouder Dorus Klomberg, en andere 
deskundigen zullen uitleg geven over de stand van zaken 
en over mogelijke locaties voor zonnepanelen en 
windmolens. 
In verband met de voorbereiding en de organisatie is het 
noodzakelijk dat u zich voor deze avond aanmeldt als u 
aanwezig wilt zijn. Aanmelding uiterlijk 16 maart via 
dino@dierennoordoost.nl. 

 
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 crimina-

liteit, inbraak en vandalisme en het 
gezamenlijk inkopen van energie-
besparende maatregelen. 

 
Er is dringend behoefte aan meer 
actieve leden in de werkgroepen 
buurtpreventie, energieteam en 
schoon & groen. Wilt u ook mee-
denken 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-
sten worden in de oneven maanden 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
of het bestuur, of schuif eens aan bij een DiNO-
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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 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 Walter van Vliet wvvliet@radaruitvoering.nl 
  06-11595969 

• 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) of 
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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Werkgroep schoonste groene wijk 
 
Beste buurtbewoners,  

Hier vanuit de werkgroep Schoonste Groene wijk weer een 
update. Deze keer zijn we in de krant met verschillende 
artikelen terug te vinden. 

Imbosplan 
In de eerste plaats is er een stuk van de gemeente in de 
krant opgenomen aangaande het Imbosplan (nieuwe 
woningen ) op het voormalige Mavo terrein. Wij zijn vanuit 
de gemeente benaderd om mee te denken en om als 
adviesorgaan voor de gemeente op te treden. De 
gemeente wil ons (bewoners van Dieren Noordoost) dus 
actief betrekken bij de nieuwe planontwikkeling voor het 
voormalige Mavo terrein. Één en ander leest u terug in het 
artikel over het Imbosplan in deze krant. 

Stadsbosje 
Ook zijn we gevraagd mee te denken en te kijken naar het 
stadsbosjes plan van de gemeente Rheden. De kick-off 
heeft reeds plaatsgevonden, nl.  bij de Haagbeukhof, de 
Sparrenhof en de Meidoornlaan. In deze krant is een kort 
verslagje opgenomen en de gepresenteerde plannen van 
de gemeente zijn ook toegevoegd. 

Onze wijk  
Zoals jullie wel gezien hebben wordt er een flinke 
onderhoudsronde uitgevoerd in onze wijk. Door 
achterstallig onderhoud  en het versoberen van de 
onderhoudsintensiteit ging onze wijk er de laatste tijd 
behoorlijk op achteruit. Na een uitgebreide rondgang van 
onze werkgroep met de nieuwe wijkgastheer bleek dat de 
gemeente niet goed op de hoogte was van het 
verpauperen van onze mooie wijk. Hierna zijn er meteen 
allerlei acties uitgezet door de gemeente. 
Daarnaast is er samen met de afdeling handhaving een 
ronde gemaakt door de wijk waarbij diverse overlast 

situaties zijn bekeken. Hiervoor worden er bij de gemeente 
intern wat mensen geraadpleegd en handhaving zal wat 
meer aandacht aan sommige locaties geven. Nadeel is wel 
dat zonder een “heterdaadje” ook handhaving niet zoveel 
kan. Wij waren in ieder geval blij dat zowel de gastheer als 
handhaving bereid was met ons te kijken naar eventuele 
oplossingen en verbeterpunten. 
Er is de afgelopen weken vrij fors gesnoeid door de 
gemeente, eens in de zoveel jaar kiest men hier bewust 
voor. Dit kan tot gevolg hebben dat het wel erg kaal lijkt nu 
maar dit zal binnen 1 a 2 jaar weer bijtrekken, daarnaast 
zijn en worden er diverse locaties ingezaaid met bloemen 
en planten. 
Heeft u opmerkingen, ideeën of suggesties voor onze 
werkgroep of vindt u het leuk om deel te nemen aan 1 van 
de werkgroepen dan horen wij het graag via 
dino@dierennoordoost.nl 

Landelijke Opschoondag 2020 
Zaterdag 21 Maart is het weer zo ver. We gaan weer 
proberen met zijn allen de wijk nog wat mooier en schoner 
te maken. Net als andere jaren begint onze zwerfvuilactie 
weer om 10.00 uur bij De Drieschaar. Jong en oud zijn 
welkom om ons te komen helpen. Handschoenen, 
vuilniszakken en diploma’s voor de jongste deelnemers zijn 
weer beschikbaar. Het wordt gewaardeerd als u zich 
aanmeldt op dino@dierennoordoost.nl. 

Namens de werkgroep schoonste groene wijk en hopelijk 
tot 21 Maart, Elly, Ellen en Guido. 
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Startnotitie herstart Imboslaan 
Deze startnotitie is opgesteld door de gemeente Rheden 
(Red) 

Aanleiding 
In 2017 is de planvorming van de locatie Imbos te Dieren 
opgestart in de vorm van een ontwikkel-competitie. Het 
winnende plan kon echter onvoldoende rekenen op 
draagvlak bij de directe omwonenden.  De footprint van de 
locatie en de ecologische waarde van het bosgebied waren 
de belangrijkste struikelblokken. Besloten is daarom om te 
komen tot een nieuw plan-proces. Hierbij vragen we de 
winnende partij (Klaassen/ BPD) van de 
ontwikkelcompetitie om op basis van herziene 
uitgangspunten een nieuw plan te maken. Dit plan moet op 
zoveel mogelijk draagvlak van de omwonenden / omgeving 
kunnen rekenen.    

Startnotitie 
In deze startnotitie  worden de gemeentelijke uitgangs-
punten voor de herstart van de planontwikkeling 
benoemd. Hiermee zal de dialoog met de omgeving 
worden aangegaan. Die moet leiden tot een door de raad 
vastgesteld kader. Op basis van dat kader kan een plan 
worden gemaakt. Bij het opstellen van deze uitgangs-

punten is rekening gehouden met de eerder gemaakt 
opmerkingen van omwonenden.  

Opstart nieuwe proces 
De gemeente wil de winnaar van de ontwikkelcompetitie 
(Klaassen/BPD) een nieuw plan laten opstellen op basis van 
de nog op te stellen kaders. We kiezen voor de één op één 
samenwerking met Klaassen/BPD omdat zij al eerder de 
ontwikkelcompetitie gewonnen hebben. Ook wil zij een 
nieuw kostbaar en tijdrovend tenderproces voorkomen.  

Het nieuwe planproces wordt als volgt ingericht:  

1. In deze startnotitie worden de minimale randvoorwaar-
den vanuit de gemeente opgenomen en vastgesteld door 
de raad.  
2. Deze uitgangspunten zijn randvoorwaarden voor het 
vervolg. Ze komen voort uit gemaakte opmerkingen in het 
eerdere planproces.  
3. De startnotitie wordt voorgelegd aan een brede 
vertegenwoordiging van de wijk, met verzoek de 
uitgangspunten van de gemeente aan te vullen. 
4. Daarna wordende aangevulde kaders ter vaststelling 
voorgelegd aan de raad.  
5. De ontwikkelende partij (Klaassen/BPD) wordt 
gevraagd op basis van de vastgestelde kaders een plan op 
te stellen.  
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6. Dit schetsplan wordt breed gedeeld tijdens een 
inloopavond.  
7. Het schetsplan  wordt eventueel aangepast naar 
aanleiding van de reacties uit de buurt.  
8. Het schetsplan wordt vertaald in een voorontwerp-
bestemmingsplan.  
9.  Bestemmingsplanprocedure.  
 
Advies omwonenden 
De gemeentelijke uitgangspunten, zoals verwoord in deze 
startnotitie, willen we laten aanvullen door een advies 
vanuit omwonenden. Vanuit het vorige planproces nemen 
we de wens van omwonenden mee om een kleinere 
footprint aan te houden, zodat de ecologische waarde van 
het gebied beter gewaarborgd is. Wij hebben het 
wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO) gevraagd dit advies 
te organiseren. De omwonenden (DiNO)  brengen een 
advies uit aan B&W. B&W betrekt het advies in de concept 
kadernota die ter vaststelling aan de raad wordt 
aangeboden. Met DiNO is afgesproken dat, uitgaande van 
een raadsbesluit eind maart er eind juni een advies kan 
liggen. DiNO is vrij in de wijze waarop dit advies tot stand 
komt. Daarbij moet sprake zijn van een evenredige 
betrokkenheid  van de straten rondom het plangebied.   

Inhoudelijke uitgangspunten 
De bezwaren van de direct omwonenden tegen de 
planontwikkeling tot nu toe richten zich vooral op de 
footprint  van de te bebouwen locatie en daarmee 
samenhangend op de waarde van het bosgebied. Het gaat 
dan om de ecologische waarde en de groene 
cultuurhistorische waarde. In de hieronder geformuleerde 
uitgangspunten wordt daar rekening mee gehouden.  

Gemeentelijke uitgangspunten:  

1. Het te ontwikkelen gebied bestaat uit de voormalige 
toegangsweg van de school en het gebied ten oosten 
daarvan tot aan de begraafplaats . Het wordt aan de 
noordzijde begrensd door de kadastrale perceelsgrens van 
de voormalige school en aan de zuidzijde door de 
Imboslaan. De oppervlakte van het plangebied beslaat zo’n 
1,65 ha. Het ten noorden en westen van het plan gelegen 
bosgebied wordt dus niet meegenomen in deze 
startnotitie. 
2. Er worden 35 woningen gerealiseerd.  
3. Er mag maximaal in 4 lagen gestapeld worden (een 
hoogte van circa 12-13 m vanaf maaiveld).  
4. Er moeten minimaal 10 sociale huurwoningen worden 
gerealiseerd. Vivare wil deze woningen realiseren.  
5. De duurzaamheids- en klimaatadaptatie opgave komt 
nadrukkelijk en herkenbaar tot uitdrukking in de 
bebouwing en terreininrichting. Een BREEAM score “good” 
en 0 op de meter woningen zijn hierbij de minimale 
vereisten.  

6. De groene karakteristiek van park en bos zijn dominant 
in de opgave. Zie afbeelding op de vorige pagina.  
7. Er wordt een fietsverbinding opgenomen vanaf de 
Imboslaan naar het fietspad Cederlaan/Meidoornlaan. 
8. In het bouwplan is aandacht voor levensloop-
geschiktheid, zodat de woningen, ook op de lange termijn 
voor verschillend doelgroepen kunnen worden ingezet.  
 
Tijdspad  

1. April: wordt de startnotitie door de raad vastgesteld  
2. Eind juli: advies van het wijkplatform DiNO (in 
samenspraak met de buurt)  
3. In de zomer wordt de startnotitie vertaald in een 
kadernota   
4. September/oktober: raad stelt kadernota vast  
5. November: Klaassen/BPD maakt het concept 
stedenbouwkundig plan   
6. December: concept plan bespreken met omgeving  
7. Eind 2020/begin 2021 stedenbouwkundig plan gereed  
8. 2021 Bestemmingsplan opstellen en in procedure 
brengen. 
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Stadsbosje 
De  gemeente Rheden is begonnen met het maken van 
plannen voor het aanpassen van de diverse stadsbosjes in 
onze wijk. Het eerste bosje is het bosje tussen 
Meidoornlaan, Haagbeukhof en Sparrenhof. Bewoners in 
de omgeving van dit stadsbosje  waren op 28 januari 
jongstleden uitgenodigd bij de “Ik buurt mee” keet die was 
opgesteld aan de Haagbeukhof om de plannen te bekijken 
en hun stem te laten horen. De gemeente was met 
meerdere mensen aanwezig om vragen te beantwoorden 
en het plan goed te presenteren. Dit bosje zal namelijk als 
eerste de verandering ondergaan. 
Het plan liet duidelijk zien wat de mogelijkheden zijn.  
Om te beginnen moet er meer biodiversiteit komen in de 
vorm van meer kruidengroei en beplanting die vogels en 
insecten aantrekt zoals bessendragende struiken. Vogels 
kunnen meewerken aan de bestrijding van de 
eikenprocessierups. 
Bomen die gevaar opleveren, of die andere bomen 
belemmeren in hun groei, worden gekapt en vervangen 
door nieuwe aanplant.   
Er was redelijk wat belangstelling voor het bekijken van  de 
plannen, en over het algemeen waren de bewoners 
enthousiast over wat zij te horen en te zien kregen. 
De medewerkers van de gemeente  stonden open voor de 
algemene klacht van de bewoners dat de wijk achteruit 
gaat door achterstallig groenonderhoud.  Gelukkig is hier 
de laatste weken al flink wat aan gedaan. Er is nadrukkelijk 
gevraagd of hier iets aan gedaan kan worden, en dat heeft 

 
zoals u heeft kunnen zien zeker geholpen! 
De bedoeling is dat de werkzaamheden aan het bosje dit 
voorjaar starten. 

Werkgroep schoonste groene wijk DiNO 

 

                            
Presentatieposters met inrichtingsfoto’s liggen ter inzage bij de werkgroep. 
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Nieuw lid energieteam Verbuursamen 

         

ZATERDAG 21 MAART 2020 IS HET WEER ZOVER!!! 

De nationale zwerfvuilactie van Dierennoordoost. Ook dit jaar sluiten wij weer aan bij de landelijke actie Supporter 
van SCHOON om onze wijk nog mooier te maken! 

U komt toch ook?? Zaterdag 21 Maart 

10.00 uur verzamelen, koffie en de start bij wijkcentrum de Drieschaar, Meidoornlaan 198. In verschillende groepen 
de wijk door met een vooraf gemaakte indeling. 

Rond 11.30 uur zijn we terug bij de Drieschaar, kunnen we de verzamelde berg afval bewonderen en met een goed 
gevoel naar huis. Iedereen is welkom en voor de kinderen is er een prachtig diploma te verdienen! 
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Nieuw lid energieteam Verbuursamen 
Dieren N.O. 

Het energieteam in Dieren 
NO heeft een nieuw lid. Ton 
Noorden, woonachtig in de 
Dennenhof. Hij is bereid mee 
te draaien in deze werkgroep 
van het wijkplatform DiNO. 
Daar zijn we ontzettend blij 
mee, omdat er op dit moment 
heel veel te doen is op het 
gebied van energiebesparing 
en energie-transitie. Ton gaat 
zich (samen met Fred) richten 
op de grote veranderingen op 

het gebied van energie, zowel op wijk-, gemeentelijk- als 
regionaal niveau. We proberen daaraan een steentje bij te 
dragen vanuit Dieren N.O. en de belangen van de 
wijkbewoners te vertegenwoordigen. 
Het energieteam bestaat nu uit Frans van de Beek, Cees 
Rijksen, Ton Noorden en Fred Haandrikman. 

Als je ook belangstelling hebt, kom dan even een keer 
praten, dan kunnen we je vertellen wat we allemaal doen 
en wat jij voor het team zou kunnen betekenen. 

We zijn bereikbaar via verbuursamen@dierennoordoost.nl 
of tel. 06-21 59 55 29 

De energietransitie komt nu echt 
dichtbij 
Op maandag 17 februari bood de gemeente Rheden de 
inwoners van de gemeente de gelegenheid om mee te 
praten over de mogelijke locaties voor windmolens en 
grootschalige energie-opwek met zonnepanelen. In de 
inleiding van wethouder Klomberg kwam duidelijk naar 
voren voor welke uitdagingen we staan als het gaat om de 
energietransitie (overschakelen naar duurzame energie). 
Rheden wil in 2040 energieneutraal zijn en dat betekent 
nogal wat. Om dat te halen moeten we per jaar 1,5% 
duurzamer worden. Met alleen isolatiemaatregelen en 
zonnepanelen op de huizen gaan we die doelstelling niet 
halen. Klomberg gaf aan dat, als je al die energie die nodig 
is duurzaam wilt opwekken, er dan in de gemeente 
uiteindelijk bijv. 10 grote windmolens en 200 ha 
zonnevelden moeten worden aangelegd (let op: deze 
getallen zijn niet hard, maar bedoeld om een gevoel te 
krijgen van de omvang van het probleem). 

Zoveel windmolens en zonnepanelen gaan neerzetten is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want zo heel veel 
ruimte hebben we niet in onze gemeente. Daarnaast zijn er 
heel veel randvoorwaarden waaraan voldaan moet 
worden en restricties. Denk hierbij aan beschermde 
gebieden zoals Natura 2000, afstanden tot kwetsbare 

objecten vanuit veiligheid en milieu, zoals woonkernen, 
wegen, spoor- en waterwegen en beperkingen vanuit de 
Provincie. 

Alle randvoorwaarden en eisen zijn door het Klimaatteam 
van de gemeente Rheden in beeld gebracht. Op basis 
daarvan zijn er twee kaarten gemaakt met onderzoeks-
gebieden waar eventueel zonnepanelen en/of windmolens 
zouden kunnen komen. Voor zonnepanelen zijn dat 
gebieden tussen ‘De Beemd’ in Velp en Rheden, de 
‘Havikerwaard’, het gebied boven Spankeren bij ‘het 
Soerense Broek’, een terrein achter het Praxis terrein, een 
overdekt parkeerterrein bij het sportcomplex in Dieren en 
gedeeltes langs de A348. 

Voor windmolens kwamen als onderzoeksgebieden o.a. 
ook ‘de Beemd’ in beeld, de Havikerwaard, het gebied in 
Spankeren bij  ‘het Soerense Broek’ en delen op de Veluwe 
waar veel bomen staan. Met name het plaatsen van 
windmolens aan de Broekdijk kan voor onze wijk (en 
andere kernen) aanzienlijke gevolgen hebben. 

Als er windmolens geplaatst gaan worden, dan zijn het 
tegenwoordig grote, omdat die meer rendement hebben. 
De nieuwste norm voor windmolens is nu 5,6MW. Maar 
dat zijn molens die een tiphoogte hebben van 240 m. Door 
een landschapsarchitect werd zichtbaar gemaakt wat voor 
effect dat heeft op de zichtbaarheid vanuit verschillende 
gezichtspunten.  

mailto:verbuursamen@dierennoordoost.nl
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Tijdens deze avond mochten alle aanwezigen hun zegje 
doen over de plannen en ideeën en daar werd goed gebruik 
van gemaakt. De reacties worden meegenomen door het 
Klimaatteam in het vervolgtraject. De standpunten waren 
heel divers. Van “dat gaan we toch niet doen in onze 
gemeente ten koste van zoveel natuurschoon e.d.” tot “ja 
we zullen toch met elkaar iets moeten gaan doen, maar 
laten we het dan wel zo verantwoord mogelijk doen”.  
Ook wij als Energieteam / DiNO hebben het besef dat er 
echt wat moet gaan gebeuren en dat er offers moeten 
worden gebracht, maar wat is verantwoord? 
Er zijn op deze avonden geen beslissingen genomen, maar 
er zijn alleen meningen en inzichten verzameld. In 
november moet de gemeenteraad de randvoorwaarden 
voor deze plannen vaststellen. De concrete aantallen 
windmolens en zonnevelden worden pas later bepaald. 
 
Wat ook overduidelijk naar voren kwam, was dat inwoners 
nauw betrokken willen worden bij deze plannen 
(participatie) en dat bij realisering van zonnevelden of 
windmolens, ook de bewoners zelf hiervan financieel 
voordeel mogen hebben als ze dat willen en niet alleen de 
lasten (het investeren in windmolens levert momenteel 
hoge rendementen op). Wethouder Klomberg gaf zelfs aan 
dat hij er een voorstander van is om alleen maar aan 
projecten een vergunning te geven als er minimaal 50% 
participatie is van de inwoners. 
Ondanks dat de tegenstellingen groot waren deze avond, 
werd er wel naar elkaar geluisterd. De aanwezigen hadden 
er ook veel waardering voor dat de gemeente nu al, in zo’n 
vroege fase waarin nog heel veel dingen niet duidelijk zijn, 
de inwoners erbij betrok. 

Wat hierboven staat heeft betrekking op de plannen die de 
gemeente zelf heeft ontwikkeld op het gebied van 
grootschalige opwek met wind en zon in onze gemeente. 
Daarnaast loopt er bij de gemeente ook nog eenzelfde 
traject voor de “Warmtevisie” (hoe gaan we met elkaar op 
een verantwoorde manier van het gas af). Voor onze wijk 
is het interessant om te weten wat er met onze 
gasleidingen gaat gebeuren. Wanneer zijn wij aan de beurt 
om ons gasnet te vervangen en waar krijgen wij dan de 
warmte-energie vandaan? Gaan we alle warmte ook 
elektrisch opwekken of gaan we bijv. aardwarmte 
gebruiken? 

Op regionaal niveau wordt heel hard gewerkt aan de 
Regionale Energie Strategie (RES). 
De gemeente Rheden maakt onderdeel uit van de RES 
Arnhem-Nijmegen, samen met 17 andere gemeentes. 
Landelijk zijn er 30 regio’s. In dit project wordt bekeken hoe 
je op het niveau van de regio het beste om kunt gaan met 
het lokaliseren van windmolens en velden met 
zonnepanelen en warmteoplossingen, die over de grenzen 
van de gemeente gaan. Een volgende keer willen wij u daar 
graag wat meer over vertellen. 

 
 
 

Financieel overzicht DiNO 2019 

Inkomsten  

Subsidie gem. Rheden   1.000,-- 
Subsidie Energieteam Verbuursamen 1.000,-- 
Advertenties    1.130,-- 
Donaties       344,50 + 
Totaal inkomsten :   3.474,50 
 
Uitgaven 

Kosten rekening ABN AMRO    189,-- 
Kosten bestuur,  
werkgroepen en vergaderingen    828,51 
Representatiekosten  262,08 
Kosten wijkkrant 1.164,16 
Kerstpresentjes vrijwilligers     630,-- +  
Totaal uitgaven  :    3.073,75 - 

Saldo 2019       400,75                      
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Auto-inbraken in Dieren Noordoost 
Begin dit jaar, maar ook al medio 2019, is er o.a. in onze 
wijk ingebroken in auto’s om onder meer airbags en 
navigatiesystemen te ontvreemden. Er kwamen meldingen 
binnen via het WhatsApp systeem Buurtpreventie. Alle 
deelnemers van de Buurtpreventie hebben eind januari 
2020 een mail ontvangen met informatie hierover. 
Natuurlijk is de informatie ook van belang voor alle 
inwoners van onze wijk. Daarom dit stukje in de Wijkkrant. 

DiNO-Buurtpreventie heeft n.a.v. de meldingen over de 
vele inbraken in auto’s een gesprek gehad met  politie en 
gemeente. Vooral de automerken Volkswagen, Audi, Seat 
en Skoda blijken in trek bij de criminelen. Deze lieden 
inventariseren in de avond/’s nachts de wijk en weten dus 
precies waar de favoriete auto’s staan. 

De airbags ed. worden gesto-
len op “bestelling”. Vaak is er 
geen braakschade. Aan de 
hand van het chassisnummer/ 
Voertuig Identificatie Nummer 
(afgekort VIN) wordt veelal in 
het Oosten van Europa een 
autosleutel besteld, waardoor 
er niet daadwerkelijk wordt 
ingebroken in de auto. Maar 
ook andere trucjes worden 

toegepast. Het VIN mag onzichtbaar worden gemaakt. Uw 
autodealer weet hoe dit op een eenvoudige manier 
mogelijk is. 
De Politie van Dieren gaf nog de volgende tips: 

• Parkeer de auto op een goed verlichte plek en in het zicht. 

• Controleer altijd of de auto ook daadwerkelijk op slot 
staat. 

• Bel direct 112 in een verdachte situatie. 

Nu was Dieren Noordoost aan de beurt bij deze criminelen, 
maar ook deze mensen weten dat de schade aan/in de 
auto wordt hersteld. 
Ze weten waar hun handel staat, dus ……………. , wees op 
uw hoede. 

Twee AED’s in Dieren Noordoost 

U had hem natuurlijk al lang zien hangen: de splinter-
nieuwe AED bij de Spar, links naast de ingang. 

Met behulp van de website 
BuurtAED van de Hartstichting 
(in combinatie met Philips) is 
deze AED gerealiseerd. Het was 
een samenwerkingsverband 
tussen het wijkplatform DiNO 
en Spar Martin & Miranda. 
Maar het belangrijkste was dat 
het project mogelijk werd 
dankzij de gulle giften van de 
vele wijkbewoners. Wat was het 

hartverwarmend om te zien hoe snel de bedragen 
binnenkwamen en welke leuke reacties er waren via de 
sociale media. 
Het werd echt een project voor en door de buurt. 

Omdat de eerste inzameling veel beter liep dan we in 
eerste instantie hadden verwacht, zijn we snel een nieuwe 
actie gestart voor een tweede AED bij de gemeentewerf 
aan de Meidoornlaan en die is ook gelukt, dankzij de inzet 
van diverse vrijwilligers. Er hangen nu dus 2 AED’s in de wijk 
en daarmee voldoen we aan de 6-minuten zone. In een 6- 
minutenzone kunnen mensen binnen 6 minuten, de juiste 
hulp bieden bij een hartstilstand. 

Dat er AED’s hangen is mooi, maar dan moet je er wel mee 
om kunnen gaan. Daarom zijn er 16 mensen uit de wijk 
opgeleid om een reanimatie te kunnen uitvoeren en de 
AED te kunnen bedienen. Voor sommigen waren het 
herhalingslessen (een certificaat is maar 2 jaar geldig) 
anderen kregen een volledige basiscursus. Daar waar de 
cursisten geen beroep konden doen op een financiële 
vergoeding van hun zorgverzekering, heeft DiNO de kosten 
voor de cursus betaald. Daarnaast wonen er in de wijk ook 
nog diverse mensen die al een certificaat hebben. Zij 
kunnen zich ook als hulpverlener aanmelden bij HartslagNu 
en dan worden zij ook automatisch ingezet als dat nodig is.  

Hoe wordt men opgeroepen? Als er een melding van een 
hartstilstand in de buurt van onze AED’s bij 112 binnen-
komt, dan stuurt de centrale een bericht uit naar alle 
beschikbare hulpverleners die dan in de buurt zijn. Een deel 
krijgt een oproep om direct naar het slachtoffer te gaan en 
anderen wordt gevraagd eerst de AED op te halen. De 112-
centrale stuurt in het bericht naar hen de code mee 
waarmee de kast kan worden ontgrendeld. Na afloop van 
de inzet zorgt de beheerder van de AED’s (voorlopig Fred 
Haandrikman) ervoor dat de AED weer netjes wordt 
klaargemaakt voor een volgende inzet.   
Al met al een zeer geslaagde AED-actie en een pluim voor 
alle mensen die erbij betrokken waren. 

Voor vragen kunt u terecht bij Fred Haandrikman 
(beheerder AED’s Dieren-NO) bereikbaar via 
dino@dierennoordoost.nl of tel. 06-21 59 55 29 
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Gezellige rommelmarkt / hobbybeurs in 
wijkcentrum “De Drieschaar” 

Op zondag 5 april a.s. vindt er weer een 
gezellige rommelmarkt/hobbybeurs 
plaats in wijkcentrum “De Drieschaar”, 
Meidoornlaan 197 in Dieren-Noordoost. 
Welke creatieveling vindt het leuk om 
zijn of haar hobby te laten zien? 

Natuurlijk kunt u op deze dag terecht voor o.a. leuke, 
betaalbare cadeautjes of een aanvulling op uw verzame-
ling. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. Er 
zijn nog tafels te huur; de prijs bedraagt € 4,00 per tafel. 
Voor de kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. Per 
tafel wordt een borg gevraagd van € 5,00. Deze wordt aan 
het einde van de markt teruggegeven, indien de plek netjes 
achtergelaten wordt. Grote meubelen, bankstellen en 
partijhandel zijn niet toegestaan. 
Voor reservering van een tafel of een plekje voor een kind 
kunt u contact opnemen met: 
Tineke Stokreef, tel. 0313-427444 of Astrid Elsendoorn, tel. 
0313-438584. 

Oranjefeest in en rond wijkcentrum “De 
Drieschaar” 

Op maandag 27 april 
a.s. vindt weer ons 
“Oranjefeest” plaats. 
Dit jaar organiseren 
wij voor de 30ste keer 
het Oranjefeest en 
daar willen wij extra 
aandacht aan beste-

den. De spelmiddag begint om 13.30 uur met o.a. 
Dalmatiërs voeren, piratenkoppen gooien, circusgolf, 
wiebelboot en een slingerplank. Er komt voor de kinderen 
een leuke verrassing!! Ook de snack- en snoephoek is er 
weer klaar voor. 
Een spelkaart kost € 1,50. De spelletjes kunnen tot 16.00 
uur gedaan worden. Bij slecht weer zijn de kinderspelen 
binnen. De bar blijft, zoals altijd, open tot 19.00 uur. We 
gaan er weer een leuke middag van maken. Tot ziens! 

Inloopochtend voor ouderen in 
wijkcentrum “De Drieschaar” 
Op de dinsdagochtend 3 maart jl. zijn wij gestart met een 
inloopochtend voor ouderen van 10.00 tot 12.00 uur. 
Wij willen de ouderen in de wijk een 
gezellige morgen aanbieden. Wat zou u 
graag willen doen: spelletjes, knutselen, 
breien, haken, borduren of gewoon een 
praatje maken met buurtbewoners onder het genot van 
een kopje koffie of thee? Het kan allemaal. Of misschien 
heeft u nog werkjes thuis liggen, die afgemaakt moeten 
worden; wij kunnen u hierbij eventueel helpen. Laat ons 

uw ideeën weten.  Neem gerust een buurvrouw, vriendin 
of dochter mee. Wij zijn enthousiast en zien uit naar uw 
komst! 
Astrid Elsendoorn, tel. 0313-438584 en Tineke Stokreef, 
tel. 0313-427444. 

Samen genieten van heerlijk eten in 
Dieren Noordoost 

De mens is natuurlijk een sociaal wezen. Je bent vrij, 
(alleen) thuiszitten is zonde én – belangrijk – omdat het 
bijdraagt aan je persoonlijke geluksgevoel. Samen eten is 
niet alleen goed voor gezinnen. Samen eten is goed voor 
iedereen. 
Het avondeten is misschien wel het enige moment van de 
dag waarop we kunnen verbinden, en onze individuele 
bezigheden achter ons kunnen laten. Het is ook een tijd om 
te ontspannen, onszelf weer op te laden, te lachen, 
verhalen te vertellen en de ups-and-downs van de dag door 
te spreken. 
Wat zou het leuk zijn om bv 1 x in de maand samen te eten? 
Bij iemand thuis? Of via Social Deal? Of misschien is er 
budget via de gemeente/navragen bij Radar Uitvoering? 
Als je mee wilt denken over het opzetten van een kookclub 
of als je goede adviezen hebt, laat het me weten!  Mail mij 
via langensj@gmail.com of bel naar 06-41970055. 
IK zeg: Aan tafel! 
Smakelijk groet, Jolanda Langens 

Ik buurt mee 

'Ik Buurt Mee!' is al jarenlang een bekende kreet in onze 
dorpen. Sinds deze maand is 'Ik Buurt Mee!' hét online 
platform voor inwonersinitiatieven. 
Eind februari heeft elk huishouden een waardecheque van 
€ 7,50 ontvangen. Buurtgenoten kunnen cheques verza-
melen om te sparen voor een initiatief dat hun buurt en 
dorp nog leuker, mooier en beter maakt. Bijvoorbeeld een 
leuke activiteit voor kinderen of de straat groener maken. 
Op www.ikbuurtmee.nl kan niet alleen een cheque worden 
gedoneerd, maar kunnen buurtgenoten ook om hulp 
vragen en hun hulp aanbieden. 
Kortom, een eenvoudige manier om een initiatief in je 
buurt te starten.  
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