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Beste buurtbewoner, 

In dit zomernummer 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 burgemeester 
van Eerd. Het overleg over de energietransitie vraagt even-
eens veel aandacht en komt in deze wijkkrant uitgebreid 
aan de orde. 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 bouwplan-
nen aan de Imboslaan.  

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 criminali-
teit, inbraak en vandalisme en het 
gezamenlijk inkopen van energiebe-
sparende maatregelen.  
Er is dringend behoefte aan meer ac-
tieve leden in de werkgroepen buurt-
preventie, energieteam en schoon & 
groen. Wilt u ook meedenken en mee-
helpen om ervoor te zorgen dat onze 
wijk schoon, veilig en plezierig blijft? 
Meldt u dan aan voor een van de werk-
groepen (zie overzicht op pagina 13 
van deze wijkkrant) of het bestuur, of 
schuif eens aan bij een DiNO-bijeen-
komst in de Drieschaar. DiNO-bijeen-
komsten worden in de oneven 
maanden gehouden op donderdag-
avond 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. 

 

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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Resultaten en conclusies enquête 
grootschalige opwek Dieren NO 
 
1. Inleiding 

Het Wijkplatform Dieren Noordoost en het Energieteam 
Verbuursamen Dieren Noordoost hebben in februari een 
speciale wijkkrant uitgegeven over de plannen m.b.t. de 
grootschalige opwek van energie in de directe omgeving 
van de wijk (gebied aan de Broekdijk te Spankeren). 
Het doel was de wijkbewoners zo goed mogelijk te infor-
meren over de plannen en van de juiste (zo veel mogelijk 
objectieve) achtergrondinformatie te voorzien.  In de wijk-
krant werden ook alle wijkbewoners opgeroepen om een 
enquête over dit onderwerp in te vullen. Het wijkplatform 
wilde namelijk hun mening graag weten op basis waarvan 
zij een reactie op de plannen kon opstellen voor de 
gemeente(raad). Ruim 200 inwoners (van de 945 woning-
en) hebben deze enquête ingevuld. Gebleken is dat veel 
mensen zich ernstig zorgen maken over deze plannen voor 
windturbines en zonnevelden.   
Onderstaand zijn de belangrijkste resultaten weergegeven 
van de enquête en een samenvatting van de opmerkingen 
die men kon aangeven. Daarnaast zijn er, op basis van deze 
resultaten, enkele conclusies getrokken. 

2. Resultaten enquête 

Er zijn 203 reacties ontvangen (van de 924 woningen in 
Dieren NO) waarvan 95% uit Dieren NO. 

- Heeft u na het lezen van onze speciale wijkkrant over de 
grootschalige opwek het gevoel dat u voldoende op de 
hoogte bent? Hierop zei 80% - ‘Ja’.  

- Ziet de noodzaak voor een goede klimaataanpak en het 
terugdringen van de CO2? 91% - ‘Ja’ 

- Bent u bereid om zelf ook actie te ondernemen om 
energie te besparen (bijv. isoleren) of zelf energie op te 
wekken met zonnepanelen? 85% - ‘Ja’. 

- Vindt u het belangrijk dat er in de gemeente Rheden 
duurzame energie wordt opgewekt?  
82% - ‘Ja’. 

- Kunt u zich vinden in de plannen van de RES (opwek 
d.m.v. zonnevelden in Spankeren)? 
53% - ‘Nee’ en 39% - ‘Ja’. 

- Kunt u zich vinden in de plannen van de Gemeente 
(opwek d.m.v. wind en zonnevelden in Spankeren)? 
82% - ‘Nee’ en 15% - ‘Ja’. 

- Vindt u het acceptabel dat het landschap verandert 
door de komst van windturbines en zonnevelden? 
63% - ‘Nee’ en 32% - ‘Ja’.    

- Wordt er naar uw mening genoeg rekening gehouden 
met het Landschap en de Natuur en de belangen van de 
bewoners? 
81% - ‘Nee’ en 9% - ‘Ja’. 

- Is het beleid van de Gemeente betreffende 
zonnevelden en windturbines voor u duidelijk? 
47% - ‘Ja’ en 40% - ‘Nee’. 

- Vindt u dat u meer betrokken moet worden bij de 
besluitvorming over deze projecten door de Gemeente? 
68% - ‘Ja’ en 16% - ‘Nee’. 

- Hoe staat u tegenover het plaatsen van windturbines 
nabij Dieren noordoost? 
Negatief - 85%  Positief - 11% 

- Hoe staat u tegenover het plaatsen van zonnepanelen 
nabij Dieren noordoost?  
Negatief - 47%  Positief - 43%  

- Vindt u dat er windturbines en/of zonnevelden 
gerealiseerd kunnen/moeten worden op andere 
locaties dan  in Spankeren (b.v. Havikerwaard, de 
Beemd)?  91% - ‘Ja’. 

- Zou u op enige wijze financieel willen participeren in 
een dergelijk project?  
64% - ‘Nee’ en 17% - ‘Ja’. 

- Dient de Gemeente meer rekening te houden met 
alternatieve energie b.v. waterturbines?  
80% - ‘Ja’. 

- Als u mag kiezen voor een duurzaam energieproject in 
uw omgeving, waar kiest u dan voor? 

• Een zonnepark verdeeld over weilanden 
nabij Spankeren 45 

• Een windturbine nabij Dieren noordoost    17 

• Een systeem met waterturbines in de IJssel  140 

• Zonnevelden langs de Snelweg (A348)  131 

• Zonnevelden langs het spoor Zutphen-Arnhem  170 
 

3. Samenvatting opmerkingen 

• Wees zuinig op de omgeving en de unieke natuur bij 
Spankeren. 

• Eerst meer zonnepanelen op woningen, 
bedrijfsgebouwen e.d. gaan realiseren en dan pas 
grootschalige energie ontwikkelen. 

• Isolatiemaatregelen veel meer stimuleren. 

• Gemeente moet een veel grotere rol gaan spelen bij 
isoleren en de aanschaf van middelen zoals 
zonnepanelen. 

• Zorg dat de woningbouwverengingen ook de 
huurwoningen aanpassen. 

• Het rendement van windturbines in Spankeren is zeer 
laag, niet zinvol en dus niet doen. 

• Meer wind op zee gaan toepassen en 
waterstofcentrales en kernenergiecentrales gaan 
ontwikkelen. 

• Zet alternatieve energie (zon, water, waterstof) eerst in 
en dan pas windturbines. 

• Inwoners meer betrekken bij de problematiek en echte 
inspraak geven (participatie). 

• Meer openheid door gemeente is gewenst en gemeente 
moet meer initiatief tonen. 



 
 

 

3 

• Gemeente moet niet iets doordrukken waar een groot 
deel van inwoners niet achterstaat. 

• Omwonenden financieel compenseren indien er 
windturbines komen.    

4. Conclusies 

• Wijkbewoners van Dieren N-O onderschrijven de 
noodzaak voor een goede klimaataanpak en het 
terugdringen van de CO2. 

• Een groot deel is bereid ook zelf (verdere) actie te 
ondernemen v.w.b. de verduurzaming van hun 
woningen het opwekken van energie d.m.v. 
zonnepanelen op hun dak. 

• Men vindt het belangrijk dat er in de gemeente Rheden 
grootschalige energie opwek komt, maar dan wel op 
plaatsen waar dat kan. 

• Er is nagenoeg geen draagvlak om windturbines te 
plaatsen in het aangegeven zoekgebied bij Spankeren.  

• Voor het aanleggen van grootschalige zonnevelden in 
dat gebied, is wel meer draagvlak, maar het is nog 
steeds een minderheid die zich daarin kan vinden. 

• Windturbines plaatsen mag niet ten koste gaan van de 
natuur in deze omgeving en het welzijn van de 
bewoners.  

• Zet eerst maximaal in op het isoleren van woningen en 
opwek zonne-energie op daken van woningen en 
bedrijven en dan pas kijken naar grootschalige opwek. 

• Er moet meer aandacht komen voor alternatieve 
grootschalige energieopwekking in de gemeente 
(zonnepanelen langs spoor- en snelwegen, waterkracht 
uit de IJssel). 

• Windenergie in deze omgeving wordt niet rendabel 
geacht. Plaats meer windturbines op zee of in het 
westen van het land waar het harder waait. 

• Van de gemeente wordt meer verwacht op het gebied 
van de informatievoorziening.  Zij moet het voortouw 
nemen en een duidelijk beleid formuleren. Van de 
landelijke overheid wordt verwacht dat zij hierin ook 
een grotere rol gaat vervullen, met name op het gebied 
van objectieve en eenduidige communicatie.  

• Om beter inzicht te krijgen in de standpunten van alle 
inwoners (en niet alleen van voor- of tegenstanders) 
zou een ‘Burgerberaad’ moeten worden ingezet dat 
bestaat uit een doorsnede van alle inwoners die hun 
mening geven over een bepaald onderwerp (in dit geval 
de grootschalige opwek). In dit beraad worden dan 
gezamenlijk  complete oplossingen uitgewerkt. 

• Slechts een klein percentage van de bewoners is bereid 
om op enigerlei wijze financieel te participeren in een 
dergelijk project, terwijl de gemeente in haar beleid 
uitgaat van 50% participatie door bewoners.  

  

5. Correcties en aanvullingen m.b.t. bepaalde informatie 
in de wijkkrant 

Bij de samenstelling van de speciale wijkkrant is 
geprobeerd zoveel mogelijk objectieve informatie te 
vermelden. Hier en daar is, misschien in wat minder goed 
gekozen bewoordingen,  iets neergezet wat tot misver-
standen kan leiden of dat onjuist is en dat willen we graag 
verduidelijken resp. rechtzetten. 

- Op pagina 1 is aangegeven dat de mening van wethouder 
Klomberg is opgenomen in de wijkkrant (zie artikel op 
pagina 14). Hiermee wordt niet de persoonlijke mening van 
de heer Klomberg bedoeld, maar de standpunten die hij 
verdedigt vanuit het gemeentelijke klimaatbeleid in zijn rol 
als wethouder van de gemeente Rheden.   

- Op pagina 6 wordt bij punt 5.2 gesteld dat de exacte 
locatie van de turbine nog steeds ‘geheim’ is. Dit sugge-
reert dat er al een locatie zou vaststaan en dat er ‘een 
geheime agenda is’ en dat is niet juist. De exacte locatie is 
nog niet bekend omdat de initiatiefnemers, die belang-
stelling hebben getoond om een of twee windmolens te 
plaatsen bij de Broekdijk, nog niet precies weten waar die 
turbine(s) kunnen en mogen komen. Dat is weer mede 
afhankelijk van het Beleidskader ‘Energie en Landschap’ 
dat nog door de Gemeenteraad moet worden vastgesteld. 
Daarin worden  de uitgangspunten voor grootschalige 
opwek  vastgelegd. 
Wethouder Klomberg heeft aangegeven dat er al langere 
tijd geleden een oriënterend gesprek is geweest met deze 
initiatienemers, maar dat daarbij niet gesproken is over 
een exacte locatie. Er ligt ook nog geen concrete aanvraag 
voor het plan van de initiatiefnemers. Dit is mede op 
verzoek van de gemeente omdat het beleidskader over de 
grootschalige opwek nog niet gereed is. 

- Op pagina 7 onder ‘8. Milieu’ wordt aangegeven dat de 
grootste windturbine van Nederland in Spankeren wordt 
geplaatst. Niet alleen voor Spankeren, maar ook voor veel 
andere locaties worden plannen gemaakt om grote wind-
turbines van 240 m hoog te plaatsen, omdat die afmeting 
de nieuwe norm gaat worden bij de grootschalige opwek. 
Grote windturbines zijn efficiënter dan kleinere en één 
grote neemt minder ruimte in beslag dan enkele kleinere 
die evenveel energie opwekken. 
In RES verband is, op initiatief van de gemeente Rheden, 
afgesproken om de zoekgebieden rond Spankeren en de 
Velperwaarden als ‘verkenningsgebieden’ mee te nemen 
voor het volgende RES plan over twee jaar. 

Meer informatie over de klimaataanpak in de gemeente 
Rheden is te vinden op de website 
www.watisjouwrheden.nl 

 
 
 
 



 
 

 

4 

Zienswijze DiNO op beleidskaders 
Energie en Landschap en SEO 

Naar aanleiding van de gehouden enquête is onderstaande 
zienswijze door DiNO ingediend. 

Geachte leden van het College van B&W en raadsleden van 
de gemeente Rheden, 

Hierbij de zienswijze van Wijkplatform Dieren Noord-Oost 
op de concept stukken ´Beleidskader Energie en Landschap´ 
en het ´Beleidskader Samen Energie Opwekken´. 

Uit de resultaten van de onlangs in Dieren Noordoost 
gehouden enquête (zie bijlage) blijkt overduidelijk dat er 
weinig tot geen draagvlak is voor grootschalige opwek in 
de omgeving van Dieren N-O d.m.v. wind of zon. Inwoners 
maken zich ernstig zorgen over de consequenties voor de 
gezondheid van omwonenden en natuur/landschap. Ons 
standpunt is daarom: geen grootschalige opwek in de 
omgeving van de Broekdijk maar alleen op verantwoorde 
plaatsen. 

Mocht de gemeenteraad echter toch besluiten tot groot-
schalige opwek in de gemeente, dan bieden de beleids-
kaders in de genoemde conceptstukken goede uitgangs-
punten, alleen zijn wij van mening dat u het belang van uw 

 

 

burgers op bepaalde punten een beetje uit het oog heeft 
verloren en dat dit moet worden aangepast. In de beleids-
kaders moet rekening worden gehouden met de argumen-
ten zoals die in deze notitie zijn verwoord.  Graag willen wij 
onze medewerking aanbieden om samen met u een aange-
paste versie samen te stellen.  

In het beleidskader Energie en Landschap gaat u uit van 
zoekgebieden waar in principe geen wettelijke restricties 
van toepassing zijn. We missen hierbij een onderzoek naar 
het mogelijk wegnemen van de wettelijke beperkingen 
(bijv. ganzenrustgebied) zodat er meer gebieden beschik-
baar komen voor grootschalige opwek bijvoorbeeld in de 
Havikerwaard.  

We vinden dat er o.a. te weinig rekening is gehouden met 
het feit dat er grote gezondheidsrisico’s zijn indien er wind-
turbines in onze naaste woonomgeving worden geplaatst. 
Wij begrijpen dat er landelijke richtlijnen worden gehan-
teerd en dat er wordt verwezen naar andere instanties, 
maar we zijn van mening dat de gemeente haar eigen 
verantwoordelijkheid moet nemen en ook in bepaalde 
gevallen haar eigen richtlijnen moet opstellen die, voor het 
welzijn van haar inwoners, soms stringenter zijn ten 
opzichte van de landelijke richtlijnen. 

Wat betreft de afstand van windturbines tot de bebouwing 
zijn de afstanden in de huidige richtlijnen gebaseerd op 
‘kleine’ windturbines (max. 100 m hoogte) en niet op de 
grote windturbines (240 m hoogte) die tegenwoordig de 
standaard   vormen.   Wij   denken   dat   een   afstand  van 
10 x tiphoogte tot de bebouwing een meer reële afstand is 
om eventuele overlast te beperken. Deze zijn ook meer in 
overeenstemming met de normen welke men in het 
buitenland hanteert, waar men veel meer ervaring heeft 
met grote windturbines. 

Ook is er naar onze mening te weinig rekening gehouden 
met eventuele planschade en missen wij de verplichting tot 
het opruimen van de objecten, ook indien een initiatief-
nemer bijv. failliet gaat of zijn object verkoopt aan derden. 
De gemeente zou b.v. een ‘opruimfonds’ kunnen openen 
waarin de initiatiefnemer een bepaald percentage van de 
investering moet storten om te mogen starten met project. 

Er moet voor worden gezorgd dat in de beleidskaders 
vooraf alle relevante eisen zijn vastgelegd en dat die niet 
pas aan de orde komen, wanneer er een concrete aanvraag 
komt van een initiatiefnemer, omdat er dan geen goed 
toetsingskader is. 

Ondanks inspanningen van de gemeente hebben veel inwo-
ners heel sterk het gevoel dat er weinig inhoudelijk gecom-
municeerd wordt en dat hun vragen vaak onbeantwoord 
blijven. Samen met belangenverenigingen e.d. zal moeten 
worden onderzocht hoe deze communicatie kan worden 
verbeterd. Het is van belang dat inwoners goed ‘meeko-
men’ in deze plannen. Alleen samen kunnen deze proble-
men op een goede manier worden opgelost. Om een beter 
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inzicht te krijgen in de standpunten van alle inwoners (en 
niet alleen van voor- of tegenstanders) zou een ‘Burger-
beraad’ moeten worden ingezet, die bestaat uit een door-
snede van alle inwoners die hun mening geven over een 
bepaald onderwerp (in dit geval de grootschalige opwek) 
en waarbij samen complete oplossingen worden uitge-
werkt. Wij verwachten dat u een passage opneemt over 
hoe deze burgerberaden dienen te worden samengesteld 
en te functioneren, alsmede hoe men deel kan nemen aan 
gebiedstafels en wie daarin plaats zouden moeten nemen. 
Ook is het van belang dat vooraf wordt afgesproken in 
hoeverre hun inspraak maatgevend zal zijn in het 
definitieve besluitvormingstraject. 

Het lijkt ons niet juist als de communicatie naar omwonen-
den, het opstellen van een participatieplan,  de discussies in 
gebiedstafels e.d. overgelaten wordt aan de initiatief-
nemers van grootschalige opwek, waarbij niet is vastgelegd 
hoe dit moet plaatsvinden en wat er moet gebeuren als 
men niet tot overeenstemming komt. De gemeente moet 
hierin een veel grotere (leidende) rol spelen. 

Uit onze enquête blijkt dat maar weinig mensen belang-
stelling hebben om financieel te participeren in windmolens 
en zonnevelden. Onze vraag is hoe denkt u te realiseren dat 
de streefwaarde van  50% lokaal eigendom wordt gehaald 
bij voorkeur in samenspraak met een lokale energiecoöpe-
ratie of een bewonersinitiatief? 

Zoals in de inleiding aangegeven is er weinig draagvlak in 
Dieren N-O voor grootschalige opwek in onze omgeving. De 
zoekgebieden kunnen pas worden vastgesteld als de conse-
quenties van de grootschalige opwek en de mogelijke 
alternatieven volledig in beeld zijn. Wij zijn dan ook van 
mening dat er nu nog geen besluit moet worden genomen 
over de gebieden voor grootschalige opwek d.m.v. wind en 
zon. 
De doelstellingen van de klimaataanpak (50% CO2 reductie 
in 2030 en CO2 neutraal in 2040) onderschrijven we. Om die 
te halen pleiten wij ervoor dat er op korte termijn maximaal 
wordt ingezet op energiereductie (o.a. isoleren van woning-
en) en stimuleren kleinschalige opwek (o.a. zonnepanelen 
op daken van woningen en bedrijfspanden). Alternatieve 
vormen van grootschalige energie moeten op korte termijn 
verder worden uitgezocht. Hierbij valt te denken aan water-
energie, waterstof en kernenergie. Vanuit de gemeente zou 
meer druk moeten worden uitgeoefend op de landelijke 
overheid om dit te bewerkstelligen. Door de eerste jaren 
maximale aandacht te geven aan de besparingsmogelijk-
heden ontstaat er ruimte om verder onderzoek te doen 
naar alternatieven en worden de klimaatdoelstellingen 
toch gehaald. 

Het zou goed zijn als de gemeente meer luistert naar haar 
inwoners. Hopelijk geeft de enquête welke wij hebben 
uitgevoerd en eerder aan u hebben overhandigd, u meer 
inzicht hoe de grote groep van bewoners van Dieren Noord-
Oost denken over het energieaanpak en de grootschalige 

opwek en dat dit tevens een handreiking is hoe zij denken 
dat dit opgelost zou kunnen worden. 

Namens het bestuur van het Wijkplatform DiNO,  

René Schoneveld, coördinator 
Daaf van Beveren, secretaris 
Fred Haandrikman, bestuurslid 

 
Vervolgstappen Energietransitie 

Indien u geïnteresseerd bent in het vervolgtraject van de 
gemeente met de beleidskaders  energie en landschap en 
samen energie opwekken, zijn de volgende data van belang 
voor u: 

11 mei: voorbereidende raadsvergadering, o.a. bespre-
king eindbod RES 1.0. 

25 mei: raadsvergadering, met besluitvorming RES 1.0. 
8 juni: voorbereidende raadsvergadering met o.a.  

bespreking beleidskaders energie en landschap 
en samen energie opwekken. 

29 juni: raadsvergadering, met besluitvorming 
beleidskaders energie en landschap en samen 
energie opwekken. 

 
U kunt deze raadsvergaderingen bijwonen via internet op 
www.rheden.nl/gemeenteraad 

Financieel overzicht DiNO 2020 

Inkomsten  

Subsidie gem. Rheden   1.000,-- 
Subsidie Energieteam   1.000,--  
Subsidie speciale editie wijkkrant           580,-- 
Advertenties    1.077,-- 
Donaties       272,-- 
Overige inkomsten      640,04  
Ontvangen cursusgelden AED     640,-- 
                      + 
Totaal inkomsten :   5.209,04 
 
Uitgaven 

Kosten rekening ABN AMRO    194,93 
Kosten bestuur 1.181,90 
Representatiekosten  818,-- 
Kosten wijkkrant 1.057,14 
Kosten AED-cursussen     754,37 
                 +  
Totaal uitgaven  :   4.006,34 - 

Saldo 2020 1.202,70                     
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Update aangaande de bouwplannen 
Imbos 
Zoals bekend hebben we vorig jaar alle reacties verzameld 
en samengevat in een advies aan de gemeente dat wij 
begin januari 2021 hebben overhandigd aan wethouder 
Haverkamp. We hebben in dit advies zo uitgebreid mogelijk 
alle opmerkingen, reacties en wensen van diverse bewo-
ners geprobeerd te verwerken. Daarnaast hebben we een 
groot aantal vragen gesteld aan de gemeente omdat er nog 
veel onduidelijk is. 

We hebben getracht advies uit te brengen conform de 9 
standpunten die de gemeente ons had aangereikt 
('startnotitie'). Daarnaast hebben we nog wat belangrijke 
aanvullende punten vermeld in het advies. U kunt het 
uitgebrachte advies lezen op 
www.dierennoordoost.nl/imbosadvies.pdf 

Eind februari is een reactie van wethouder Haverkamp 
ontvangen op ons advies. Helaas krijgen we op veel vragen 
nog geen antwoord. Daarnaast worden diverse teksten 
verkeerd geïnterpreteerd waardoor wij nu bezig zijn met 
een reactie op deze reactie van Wethouder Haverkamp. 
Vooruitlopend daarop hebben we op 20 april jl. al een pro 
forma reactie gestuurd om alvast een aantal verkeerde 
interpretaties recht te zetten. 

De reactie van wethouder Haverkamp gemeente Rheden is 
te vinden op www.dierennoordoost.nl/imbosreactie.pdf  

We zullen in de tweede helft van mei onze tweede reactie 
toesturen zodat deze in de raadsvergadering van 15 juni 
kan worden meegenomen. Omdat stukken die eerst door 

B&W worden behandeld op 4 mei vóór 20 april binnen 
moesten zijn hebben wij er voor gekozen een reactie te 
sturen in 2 stappen. 

Stap 1 is reeds achter de rug, dit was de pro forma reactie. 

Stap 2 is onze officiële reactie op de reactie van de ge-
meente die wij in de tweede helft van mei zullen toesturen 
aan de gemeente en de raadsleden. 

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het dan 
weten via de mail: dino@dierennoordoost.nl  onder ver-
melding van 'Imbos bouwplannen’ in het onderwerp. 
Alvast bedankt voor het meedenken! 

Werkgroep Imbos bouwplannen. 

Onderzoek Imbos-bos  

Zoals bekend is de gemeente druk bezig met de bouwplan-
nen van 35 woningen op het voormalige MAVO terrein, het 
bos gelegen tussen de Imboslaan, Breukinklaan en het 
fietspad (Nachtegaalspad). U heeft hiervan eerder in deze 
krant al een update kunnen lezen over het verloop van de 
plannen. 

Omdat het onduidelijk blijft welke onderzoeken nu wel of 
welke nu niet zijn of worden uitgevoerd en het natuur-
onderzoek door Buiting ('Quickscan') in opdracht van de 
gemeente ons niet volledig leek, hebben wij zelf een 
onderzoek in het gebied laten uitvoeren. Dit ook gezien de 
vele reacties uit de buurt aangaande de bouwplannen in dit 
dorpsbos. 

Op bladzijde 7 ziet u een kaartje met de geïnventariseerde 
hakhoutstoven, gemaakt op basis van onderzoek door het 
bureau Eco Consult, met daarin in rode stippen de door 
Buiting waargenomen hakhoutstoven. Er zijn door Eco 
Consult ongeveer 40 relicten van het hakhoutbeheer in het 
grote gedeelte links van het fietspad aangetoond. 

Ze zijn verdeeld in 3 categorieën, te weten eik, eikengroep 
(ondergronds verbonden) en haagbeuk (1 bijzonder exem-
plaar dat als hakhout heeft gefunctioneerd, waarschijnlijk 
voor brandhout of palenhout). De kaart van Buiting is in 
rode stippen onder de kaart van Eco-consult gelegd en dan 
zie je dat in het gebied door Buiting een tiental exemplaren 
is geteld (=25%). Het onderzoek dat in onze opdracht is 
uitgevoerd toont dus aan, in lijn met ons vermoeden, dat 
er beduidend meer 'bijzondere bomen' in het gebied zijn 
dan waar de gemeente op basis van het Buiting-rapport tot 
nu toe vanuit is gegaan. (De kleine verschillen van locatie 
zijn hier te wijten aan verschil in GPS inmeting.) 

Het gehele rapport is helaas nog niet gereed, dit volgt zo 
snel mogelijk. Maar nu is al duidelijk dat ons (al vaker 
geuite) vermoeden over de (on)volledigheid van het 
Buiting-rapport lijkt te kloppen. Er lijken dus aanzienlijk 
meer natuurwaarden te zitten in het dorpsbosje dan waar 
nu vanuit gegaan wordt. 

Werkgroep Imbos bouwplannen 

http://www.dierennoordoost.nl/imbosadvies
http://www.dierennoordoost.nl/imbosreactie
mailto:dino@dierennoordoost.nl
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Adoptie van een afvalbak 

Beste buurtbewoner, u heeft vast wel gezien dat een groot 
deel van de afvalbakken is geadopteerd door bewoners van 
onze wijk. 

Helaas heeft de gemeente Rheden voor de mensen die dit 
afval via hun eigen container afvoeren besloten dat zij voor 
dat afval moeten gaan betalen, terwijl het afvoeren van dit 
afval tot voor kort gratis kon.. De gemeente heeft de 
afhandeling namelijk aan een extern bureau uitbesteed, en 
deze organisatie kan met het systeem geen uitzonderingen 
maken voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor de wijk 
en de gemeente. 

Dit is dus de hoofdreden waarom diverse bakken en 
dispensers ter overname aangeboden worden door de 
gemeente. (zie foto). 

 

 

Voor mensen die het afval kwijt kunnen in een onder-
grondse container is er geen probleem maar voor mensen 
die het afval middels hun eigen grijze container afvoeren is 
er geen regeling meer..  
Jaren lang was dit keurig geregeld door de gemeente en 
nog maar een paar jaar geleden hebben we met een groot 
aantal wijkbewoners ons best gedaan de schoonste wijk 
van Nederland te worden. 
Zoals u zult begrijpen is dat de reden waarom ik en diverse 
andere mensen in Dieren Noord Oost maar ook in de hele 
gemeente Rheden stoppen met het legen van de afval-
bakken. Het gaat mij en mijn collega vrijwilligers te ver om 
te moeten betalen voor het vrijwilligers werk. 

Diverse mensen hebben getracht te zoeken naar een 
oplossing middels: “waar een wil is, is een weg” helaas is 
de gemeente Rheden daar niet van plan aan mee te 
werken. Wel kan er weer een duur adviesbureau ingehuurd 
worden voor het ondersteunen van de gemeente om 
gesprekken te voeren over de windmolens die geplaatst 
moeten worden aan de Broekdijk volgens onze gemeente, 
jullie hebben vast de brief gelezen dat je contact kunt 
opnemen met opiniepeilers als je behoefte hebt aan een 
gesprek. Maar het door vrijwilligers ingezamelde zwerf-
afval kan niet langer gratis worden afgehandeld, ze hebben 
liever dat de vrijwilligers daar voor betalen. En anders blijft 
het maar in de wijk liggen. (burger participatie) 

Er zijn zelfs al vragen bij mij gekomen naar aanleiding van 
een artikel in de regiobode over het adopteren van groen, 
mensen maken zich zorgen over de kosten die ze daar voor 
moeten gaan betalen als zij een stuk groen adopteren. Ik 
begrijp dat zeer goed, ook gezien de andere artikelen in 
deze krant. 
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Zoals u leest ben ik behoorlijk teleurgesteld en kwaad over 
de gang van zaken, helemaal toen ik hoorde dat er veel 
meer vrijwilligers in de gemeente zijn die nu nood-
gedwongen stoppen, zelfs toen ik de ambtenaar vertelde 
dat ik overwoog een artikel in de Gelderlander en de 
regiobode te plaatsen reageerde hij met de mededeling 
dat ik zeker niet de eerste was die dat opperde. 

 

 

Beste buurtbewoners, het spijt mij ten zeerste maar ik 
verwacht meer zwerfafval in de wijk en in de gemeente 
door deze actie, ik weiger te gaan betalen voor het ingeza-
melde afval. Heeft u vragen dan graag een mailtje naar 
dino@dierennoordoost.nl en ik neem contact met u op. 

Guido Hartkamp, een betrokken wijkbewoner. 

 
 

 
 

 

mailto:dino@dierennoordoost.nl
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Olmenhof 

Hieronder treft u de plannen aan, die zijn opgesteld naar 
aanleiding van een bijeenkomst met de buurtkeet en de 
ingediende plannen van diverse bewoners: 

 
 

 
 

 

 

De foto’s rechts laten zien wat er gerealiseerd is. Dat is 
behoorlijk teleurstellend en redelijk afwijkend. Hebt u de 
behoefte om te reageren, dan zien we uw reactie met 
belangstelling tegemoet op: dino@dierennoordoost.nl 

 

 
 

  
 

 
 

 

mailto:dino@dierennoordoost.nl
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Uit de oude doos! 

De Gemeente Rheden was begonnen met het maken van 
plannen voor het aanpassen van de diverse stadsbosjes in 
onze wijk. Het plan voor het stadsbosje aan de Haagbeuk-
hof liet duidelijk zien wat de mogelijkheden waren.  
Om te beginnen moest er meer biodiversiteit komen in de 
vorm van meer kruidengroei en beplanting die vogels en 
insecten aantrekt zoals bessen dragende struiken. Vogels 
kunnen bijvoorbeeld meewerken aan de bestrijding van de 
eikenprocessierups. 
Ook bomen die gevaar opleveren, of andere bomen die 
belemmerd worden in hun groei, kunnen eventueel gekapt  

 

Ingezonden 

Beste wijkbewoners, 
De laatste tijd constateren steeds meer buurtbewoners dat 
er veel rommel achter schuren en schuttingen wordt ge-
dropt. Het gaat dan vaak om oude schuttingen, tuinafval, 
tegels, parasolvoeten en andere spullen.  
Wij streven nog steeds naar een schone wijk en daar zullen 
we samen aan moeten werken anders verpaupert onze 
wijk. 
Als iedereen zijn steentje bijdraagt moet een schoon 
Dieren Noord Oost mogelijk zijn. 
Daarom een dringende oproep; breng uw afval naar het 
Recycleplein in Doesburg. Daar kunt u gebruik van maken  

worden en vervangen worden door nieuwe aanplant. 

Er was toen 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. Ook 
waren er verschillende buurtbewoners die zich zorgen 
maakten over de plannen en er tegen waren. Omdat er 2 
verschillende verhalen de ronde deden heeft de gemeente 
de uitvoering uitgesteld en toegezegd dat ze er later op 
terug zou komen. Maar wij hebben niets meer vernomen 
of gezien, U? 

Werkgroep schoonste groene wijk DiNO 
 

met uw afvalpas. 

U kunt het natuurlijk ook op laten halen, of in uw tuin 
bewaren tot u een andere oplossing heeft gevonden. 
Bij het plaatsen van een schutting of hek is het van belang 
dat de aangrenzende groenstrook zo min mogelijk wordt 
beschadigd en in de oude staat wordt teruggebracht zodat 
het er weer goed en netjes uit ziet. 
Zo kunnen we met zijn allen genieten van een wandeling 
door onze mooie wijk zonder geconfronteerd te worden 
met allerlei rommel. 

Samen staan en gaan we voor prettig wonen in Dieren 
Noord Oost. 
Een buurtbewoner 

Plannen stadsbosje Haagbeukhof 
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Subsidies en leningen voor energie-
maatregelen 

Wanneer u uw woning wilt verduurzamen zijn er verschil-
lende mogelijkheden om hiervoor subsidie te krijgen van 
de overheid.  

Investeringssubsidie Duurzame energie en 
Energiebesparing (ISDE) 

De oude Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor 
eigenaar én bewoner is per 31-12-2020 gesloten. Hiervoor 
in de plaats is de ‘InvesteringsSubsidie Duurzame energie 
en Energiebesparing (ISDE)’ gekomen. Met deze regeling 
kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een 
zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en 
aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen 
in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een 
warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor 
kleinschalige windturbines en zonnepanelen.  

Een subsidieaanvraag voor deze (ISDE) investerings-
subsidie kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van RVO is 
een compleet overzicht van de voorwaarden van de ISDE 
te vinden. Kijk hiervoor op: 
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde 

BTW teruggave zonnepanelen 

Als particulier kun je de btw (21 procent!) op de aanschaf 
en het plaatsen van de zonnepanelen terug-
vragen van de Belastingdienst. Met zonne-
panelen op je dak ziet de Belastingdienst je als 
een mini-energiebedrijfje, ook al ben je in het 
dagelijks leven geen ondernemer. Het voor-
deel daarvan is dat je de btw over de aanschaf 
en installatie van zonnepanelen kan terug-
vragen. Dit scheelt al snel € 700,= tot € 800,=  
bij de aanschaf. Voor het terugvragen heeft 
het Energieteam Verbuursamen een aparte 
handleiding opgesteld waarmee je eenvoudig 
de BTW kunt terugvragen.  

Binnen 6 maanden na afloop van het kalender-
jaar waarin je de zonnepanelen kocht, moet je 
aangifte doen om in aanmerking te komen 
voor de BTW teruggave. Belangrijk is dat de 
factuur van de zonnepanelen én het energie-
contract op dezelfde naam staan. Staat de 
factuur op jouw naam en het contract op 
naam van je partner? Dan kan je de btw niet 
terugvragen. 

Regeling toekomstbestendig wonen 

Heeft u plannen voor het verduurzamen van 
uw huis? Of kijkt u naar mogelijkheden om uw 
huis aan te passen, zodat u er ook in de 

toekomst fijn en veilig kunt wonen? Dit soort 
veranderingen kunnen flinke kosten met zich meebrengen. 
Om u te ondersteunen biedt de Gemeente Rheden, samen 
met de Provincie Gelderland, de regeling toekomstbesten-
dig wonen aan. Hiermee kunt u een lening of hypotheek 
met een gunstige rente afsluiten. De regeling toekomst-
bestendig wonen bestaat sinds 1 november 2020. Deze 
regeling vervangt eerdere regelingen: de Blijvers lening,  de 
Duurzaamheids-regelingen de Stimuleringsregeling nul-op-
de-meter. De lening of hypotheek sluit u af bij het 
Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn) 
https://www.svn.nl/gemeente/Rheden 

Duurzaamheidslening 

Er zijn ook mogelijkheden om bij de gemeente Rheden een 
duurzaamheidslening te krijgen. Deze stimuleringslening is 
een lening met lage rente voor onderhoud, verduurzaming, 
renovatie of restauratie van uw pand. U kunt minimaal 
€2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen. Tot een bedrag van 
€7.500,- heeft de lening een looptijd van 10 jaar. Bedragen 
daarboven hebben een looptijd van 15 jaar. De lening 
wordt op basis van annuïteit afgelost. De rente op deze 
lening bedraagt op dit moment 1,5 à 1,6%. De rente wordt 
vastgesteld op de datum van binnenkomst van de 
aanvraag. 

Wilt u alles nog eens rustig nalezen dan kunt u de folder 
‘Subsidies en leningen voor energiemaatregelen’ opvragen 
bij het Energieteam Verbuursamen Dieren N-O 
verbuursamen@dierennoordoost.nl 

 

http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.svn.nl/gemeente/Rheden
mailto:verbuursamen@dierennoordoost.nl
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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 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) 

• Zelf een werkgroep of een projectgroep op te starten 
Inlichtingen en aanmelden bij Daaf van Beveren, tel: 427730, email: dino@dierennoordoost.nl 

 

 

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 
  Floris van Setten 
 Erna Wolfs 

- Website Floris van Setten dino@dierennoordoost.nl 
- Energieteam Verbuursamen Fred Haandrikman verbuursamen@dierennoordoost.nl 

  Ton van Noorden   
 Cees Rijksen 

- Sociaal domein Vacature dino@dierennoordoost.nl 
- Verkeer Jos Boon 

 René Schoneveld 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 Freddy van der Lee buurtbeheer@rheden.nl 
  026-4976911 

• Dorpscoach Dieren  Debora Smit deborasmit@incluzio.nl 
   06-13036849 

• 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 
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Buurtpreventie: Overstappen van 
WhatsApp naar Signal 

 

  Van                                     Naar   

Steeds meer mensen stappen over van WhatsApp naar 
Signal als app voor chatberichten en app-groepjes. Daar is 
een goede reden voor: WhatsApp is enkele jaren geleden 
overgenomen door Facebook, een bedrijf dat bestaat van 
de opbrengsten van advertenties. Facebook is regelmatig 
in het nieuws is omdat zij het niet zo nauw neemt met de 
privacy van haar gebruikers. Sterker nog: Facebook heeft 
als verdienmodel het gebruik van gegevens van haar klan-
ten. Daardoor is het gebruik voor klanten gratis. Klanten 
betalen d.m.v. het afstaan van hun gegevens en hun zoek-
gedrag op het internet. Ook komen regelmatig datalekken 
voor waarbij uw emailadres en/of mobiele telefoon-
nummer op straat komt te liggen. 

Bij de overname van WhatsApp heeft Facebook beloofd 
onze gegevens in WhatsApp niet te zullen delen met 
Facebook. Die belofte staat steeds meer onder druk. 
WhatsApp past binnenkort haar gebruiksvoorwaarden 
aan. Als u die niet accepteert kunt u WhatsApp niet langer 
blijven gebruiken. 

Steeds meer mensen stappen daarom over naar de app 
Signal, die dezelfde gebruiksmogelijkheden heeft als 
WhatsApp en eveneens end-to-end encryptie gebruikt. 
Signal bewaart uw chatberichten niet op haar servers maar 
slaat ze op op uw eigen telefoon. Signal is een 'open 
source', niet-commerciële app die onze privacy respecteert 
en dezelfde mogelijkheden biedt voor (groeps)berichten 
als WhatsApp.  

Signal is eenvoudig naast WhatsApp te installeren op uw 
smartphone vanuit de Google Play Store (Android) of 
vanuit de App Store (IOS-Apple). U hebt dan de keuze om 
uw berichten te versturen via Signal of via WhatsApp. Meer 
informatie vindt u op de site van de Consumentenbond: 
www.consumentenbond.nl/internet-privacy/signal-goed-
alternatief-voor-whatsapp 

DiNO Buurtpreventie wil vanwege uw en onze privacy 
graag helemaal overstappen van WhatsApp naar Signal als 
buurtpreventieapp. Het enige wat u daarvoor hoeft te 
doen is de Signal-app op uw smartphone te installeren. Dat 
is net zo eenvoudig als het installeren van WhatsApp. De 
instructie daarvoor vindt u eveneens op www.consumen-
tenbond.nl/internet-privacy/signal-goed-alternatief-voor-
whatsapp. Los van buurtpreventie kunt u Signal nu al 

installeren en gebruiken voor berichten met uw vrienden 
en familie. 

Wij hopen van harte dat u net als wij uw privacy belangrijk 
vindt en mee wilt werken aan de overstap. Dat horen wij 
graag van u via een mailtje naar buurtpreventie@ 
dierennoordoost.nl. Uw reactie zien wij in dat geval graag 
uiterlijk 15 juni tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
DiNO buurtpreventie 

P.S. Alstublieft alleen reageren per email en NIET via de app 
(want die is alleen bedoeld voor acute situaties) 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/signal-goed-alternatief-voor-whatsapp
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/signal-goed-alternatief-voor-whatsapp
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/signal-goed-alternatief-voor-whatsapp
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/signal-goed-alternatief-voor-whatsapp
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/signal-goed-alternatief-voor-whatsapp
mailto:buurtpreventie@dierennoordoost.nl
mailto:buurtpreventie@dierennoordoost.nl
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Wilt u deelnemen aan de appgroep 
buurtpreventie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul dan onderstaand formulier is en lever het in bij 
Meidoornlaan 116, of maak er een foto van en stuur die 
naar dino@dierennoordoost.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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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