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Beste buurtbewoner,
In dit herfstnummer van de Wijkkrant van DiNO is er weer
volop aandacht voor de werkgroepen en de activiteiten
van DiNO, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van
het riool van de Pijnboomhof, allerlei tips op het gebied
van duurzaamheid en energiebesparing, het nut van het
gebruik van de AED’s, maar ook een persoonlijk verhaal van
de eigenaren van onze buurtwinkel in Coronatijd. De werkgroep Schoon & Groen laat weer van zich horen en er zijn
ingezonden stukken.
Zorgen zijn er over de achteruitgang van het onderhoud
van onze wijk door de gemeente. Het onderhoudsniveau is
sterk verlaagd i.v.m. bezuinigingen. Steeds meer wordt
een beroep gedaan op bewoners waar het gaat om
opruimen en schoonhouden van de wijk, maar de verwaarlozing van het groenonderhoud heeft daar geen positieve
invloed op.

bijeenkomsten worden in de oneven maanden gehouden
op donderdagavond 19.30 uur in wijkcentrum De
Drieschaar. Het vergaderschema staat op onze website
www.dierennoordoost.nl.

Bewoners van de Breukinklaan, de Sparrenhof, andere
belangstellende wijkbewoners en DiNO houden zich volop
bezig met het kritisch volgen van de bouwplannen op het
terrein van de vroegere mavo op het Imbosterrein. De
bedoeling is dat dit leidt tot een advies aan de gemeente
over de invulling van de plannen.
Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO
Doe mee met uw wijkplatform
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die werkt aan de
verbetering van het woon- en leefklimaat in onze wijk. In
de werkgroepen Communicatie, Verkeer, Schoonste
Groene Wijk, Buurtpreventie en het Energieteam wordt
gewerkt aan verbetering van de communicatie, de
verkeersveiligheid, het schoonhouden van de wijk, het
onderhoud van het groen, het voorkomen van criminaliteit, inbraak en vandalisme en het gezamenlijk inkopen
van energiebesparende maatregelen.
Er is dringend behoefte aan meer actieve leden in de
werkgroepen buurtpreventie, energieteam en schoon &
groen. Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te
zorgen dat onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meldt
u dan aan voor een van de werkgroepen (zie overzicht op
pagina 2 van deze wijkkrant) of het bestuur, of schuif eens
aan bij een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. DiNO1

Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noordoost
Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen en instanties die in Dieren Noord Oost actief zijn. Zoekt u contact, dan
kunt u hen benaderen via onderstaande contactpersonen:
Activiteit/werkgroep/organisatie
• Wijkplatform DiNO
Secretariaat
(w.o. digitale nieuwsbrief)
Buurtpreventie/handhaving
(w.o. Whatsapp)
Schoonste Groene Wijk

-

Communicatie (w.o.wijkkrant)

-

Website
Energieteam Verbuursamen

-

Sociaal domein
Verkeer

-

Omleiding Imboslaan

•

Kunst in de buurt

•

Contactpersoon:
Website
Daaf van Beveren
Guido Hartkamp

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

Guido Hartkamp
Ellen van de Beek
Elly Bosman
dino@dierennoordoost.nl
René Schoneveld
dino@dierennoordoost.nl
Floris van Setten
Erna Wolfs
Floris van Setten
dino@dierennoordoost.nl
Fred Haandrikman
verbuursamen@dierennoordoost.nl
Ton van Noorden
of het bestuur, ofdino@dierennoordoost.nl
schuif eens aan bij een DiNOVacature
bijeenkomst
in
de
Drieschaar
Jos Boon
René Schoneveld
dino@dierennoordoost.nl
Hetty Smit
dino@dierennoordoost.nl
Website
Hetty Smit

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

•

Drieschaar
Ruimtes huren/bespreken
Activiteiten aanmelden
Buurtgastheer Gemeente Rheden

Astrid Elsendoorn-de Vries
Tineke Stokreef
Freddy van der Lee

•

Krachtcoach/Buurtcoach

Walter van Vliet

0313-438584
0313-427444
buurtbeheer@rheden.nl
026-4976911
wvvliet@radaruitvoering.nl
06-11595969

•

Wijkagenten

Berdien Ellenkamp
Martin de Vries
Taco Oostvogel

0900-8844
btijsselwaarden-dieren@politie.nl

Wilt u ook actief worden in het wijkplatform DiNO? Dat kan door:
• De algemene vergaderingen in de Drieschaar te bezoeken (elke 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

Word donateur

Word vriend van DiNO op Facebook

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.

Ga naar Facebook en zoek op DiNO Dieren en stuur een
vriendschapsverzoek.
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Fout geparkeerde wagens zorgen voor gevaarlijke
situaties voor andere weggebruikers, vooral voor
fietsers en voetgangers. Fout geparkeerde auto’s
zorgen ook voor overlast en blokkeren de weg voor
hulpdiensten zoals ambulances en brandweer.
Foutparkeren kan worden beboet door politie of
door boa’s. De hoogte van de boete bedraagt € 95,excl. adm. kosten.

Historie
Woonerven zijn omstreeks 1970 in Nederland ontwikkeld
om woonstraten voor bewoners leefbaar te houden. In
1976 kreeg het woonerf een wettelijke status. In 1988
kwam een herziening: ‘woonerf’ heet sindsdien ‘erf’. Dat
gaf de mogelijkheid om het concept ook toe te passen op
andere plekken waar rijdend verkeer te gast is, zoals
winkelgebieden, schoolgebieden en stationsgebieden.
Inmiddels staat ongeveer 20% van alle woningen in
Nederland in woonerfwijken. Het is een misverstand om te
stellen dat het (woon)erf niet zou passen in de kaders van
‘Duurzaam Veilig’, waarbij is afgesproken dat er grote,
aaneengesloten, verblijfsgebieden worden aangewezen.
Daarbinnen is namelijk niet alleen plaats voor 30 km per
uur-straten, maar ook voor autovrije straten en
(woon)erven.

Wat is een woonerf?
In Dieren noordoost is een aantal hofjes ingericht als
woonerf. Deze zones hebben hun eigen specifieke
verkeerskenmerken. Doel hiervan is om ruim baan te
geven aan voetgangers, spelende kinderen en fietsers.
Auto’s zijn in een woonerf te gast.
Kenmerken woonerf
• Binnen een woonerf mogen de voetgangers de
volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
• Spelen is er eveneens toegestaan.
• Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar
brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze
stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel
voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
• Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos
belemmeren.

De Stichting MENSenSTRAAT benadrukt dat ook bij
(woon)erven een integrale aanpak van leefbaarheid en
verkeersveiligheid met aandacht voor de aspecten
inrichting, voorlichting en handhaving door de
verschillende betrokkenen noodzakelijk is.

Maximale snelheid
• Binnen een woonerf is de snelheid voor alle
gebruikers beperkt tot maximaal 15 km per uur.

Mensen op straat in de knel
De straat heeft uiteenlopende functies. Mensen gebruiken
de straat om zich te verplaatsen, maar ook om elkaar te
ontmoeten, om te spelen en een ommetje te lopen. Die
diversiteit aan functies staat onder druk. Verreweg de
meeste straten zijn inmiddels vooral ingericht om auto’s te
laten rijden en parkeren. De mens op straat komt figuurlijk,
maar ook letterlijk, in de knel.

Parkeren
• Parkeren is verboden met uitzondering van de
plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen
of door een wegbedekking in een andere kleur en
waar de letter P aangebracht is. Parkeren kan ook op
plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

Hoe komt dat?
Kiezen wij er als samenleving echt voor om de straat over
te laten aan het dominante ruimtebeslag van de auto? Aan
de fiets wordt tegenwoordig gelukkig meestal wel goed
gedacht, maar bij de inrichting van straten is er vaak
niemand die opkomt voor de belangen van
straatgebruikers als voetgangers, ouderen en kinderen.
Samen zorgen voor veilige erven
De (woon)erven in Dieren Noordoost zorgen, als we
allemaal de regels naleven, voor een veilige en plezierige
woonomgeving voor alle bewoners van jong tot oud.
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DiNO
In grote lijnen was het uitgewerkte plan:
• Hemelwater voorzijde woningen/bergingen afkoppelen
van riolering
• Plaatsen van regentonnen, indien gewenst
• Hemelwater via goot naar de straat laten lopen
• Straatkolken afkoppelen van het vuilwaterriool
• Aanleg van hemelwaterriool op de Pijnboomhof
• Gevarieerde speelse aanleg van infiltratie richting de
vijver
• Een pleinpomp op een centrale plek plaatsen

AFKOPPELPLAN PIJNBOOMHOF DIEREN
N.O.
In het voorjaar van 2019
heeft de simpele vraag: mag
er een regenton staan op
grond van de gemeente?,
een heel proces op gang
gebracht.
De Gemeente Rheden wilde
haar medewerking verlenen
aan het uitwer-ken van
allerlei opties, mits het
draagvlak van de bewoners
van de Pijnboomhof (32
woningen) groot zou zijn.
Uitgangsmotief was: Schoon
dakwater opvangen. Een
grondwaterpomp centraal
op het plein. Daardoor
minder kraanwater nodig
om planten water te geven
en minder hemelwater het
riool in (wat dan weer
gezuiverd moet worden).
Dus duurzaam denken en
doen.
Alle bewoners is gevraagd naar hun mening over het
afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de voorzijde van
de woning. Natuurlijk was er nog geen uitgewerkt plan,
toch was het draagvlak zeer groot. Dus ideeën op papier
zetten en uitwerken en de kosten berekenen.
Benodigd: infiltratieputten bij de woningen, infiltratiekratten onder de grond op een centrale plaats, regentonnen bij
elke woning en nog veel meer.
De gemeente Rheden heeft GWWingenieurs benaderd om
de mogelijkheden in kaart te brengen en de ideeën uit te
werken. Op een regenachtige zaterdagochtend in december 2019 konden de eerste uitgewerkte mogelijkheden
worden gepresenteerd aan de bewoners. Met de inbreng
van de bewoners werd het plan completer. Nadat Gebr.
Rijneveld uit Spankeren een passende begroting voor het
werk had gemaakt, kon het definitieve plan aan de
bewoners worden gepresenteerd.

Half juli is met het uitvoeren van het werk begonnen en na
de vakantie gingen de werkzaamheden op het plein verder.
Het is mooi geworden en het werkt. Globaal is berekend
dat er voor de Pijnboomhof ca. 3,5 miljoen liter water per
jaar aan dak- en straatwater niet meer in het vuilwaterriool
terecht komt. Nieuwsgierig geworden naar het resultaat?
Loop dan eens langs de infiltratie; deze is te vinden langs
het wandelpad tussen de Vlierhof en de Iepenhof. De
pleinpomp staat centraal op de Pijnboomhof.

Intussen brak de corona-crisis uit en was de communicatie
met de bewoners lastig geworden.
Alles liep nu via de mail en dat bracht wel de nodige
vertraging met zich mee. Vragen en opmerkingen werden
verzameld en beantwoord.

Jos Boon
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Financiële ondersteuning voor uw
woning in de vorm van een
duurzaamheidslening

Subsidieregeling voor isolatie tijdelijk
verruimd
Huiseigenaren kunnen tot het einde van het jaar meer
subsidie aanvragen als ze energiebesparende maatregelen
nemen. De rijksoverheid vergoedt tijdelijk niet 20%, maar
bijna 30% van de isolatiekosten.
Met deze subsidieverhoging hoopt minister Ollongren
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat woningbezitters het verduurzamen van hun huis tijdens de coronacrisis niet uitstellen.

Wat is een duurzaamheidslening?
Het energiezuinig maken van uw woning kost geld. Omdat
uw gemeente of provincie het belangrijk vindt dat zoveel
mogelijk woningen energiezuinig worden, kunt u wellicht in
aanmerking komen voor een ‘duurzaamheidslening’ (ook
‘energiebespaarlening’ genoemd). Dat is een lening voor
de financiering van energiebesparende maatregelen in en
aan uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een zuinige
verwarmingsinstallatie, HR++ glas en/of gevel-, dak- of
vloerisolatie, of de aanschaf van zonnepanelen.

Er verandert meer aan de ‘Subsidie Energiebesparing Eigen
Huis’ (SEEH):
− Je kunt de subsidie meerdere keren aanvragen per
woning. Per keer neem je minimaal 2 maatregelen.
Belangrijk is dat het om verschillende isolatiemaatregelen gaat: je kunt bijvoorbeeld maar 1 keer subsidie aanvragen voor spouwmuurisolatie.
− De subsidie wordt uitgekeerd als je minimaal 2
isolatiemaatregelen neemt. Wil je in aanmerking
komen voor het verhoogde subsidiepercentage, dan
moet 1 van de maatregelen na 1 juni 2020 zijn uitgevoerd en betaald. De andere maatregel mag voor die
datum zijn uitgevoerd en betaald.
Wat niet verandert, is dat je de subsidie alleen kunt
aanvragen voor isolatiemaatregelen die na 15 augustus
2019 zijn uitgevoerd en betaald. De werkzaamheden
moeten door een bouwbedrijf zijn uitgevoerd en voldoen
aan de gestelde minimale isolatiewaarden en oppervlakteeisen per woningtype.

Duurzame maatregelen
Met energiebesparende maatregelen kunt u niet alleen
besparen op uw woonlasten, u maakt er uw woning ook
aangenamer en comfortabeler mee. Meer wooncomfort
én een lagere energierekening dus! Bovendien kunnen
energiebesparende maatregelen goed zijn voor de waarde
van de woning. Verder draagt u met deze maatregelen bij
aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo snijdt het mes
aan twee kanten.
Gunstige voorwaarden energiebespaarlening
De duurzaamheidslening/energiebespaarlening is een
lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- Tot
een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar.
Voor een hoger bedrag is de looptijd 15 jaar. Het rentepercentage bedraagt op dit moment 1,6%. De maximum
leeftijd op het moment van aanvragen is 75 jaar. De lening
wordt onderhands en als jaarannuïteitenlening verstrekt.
Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort en
kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost.

Let op, het gaat dus om een tijdelijke verruiming van de
subsidieregeling.
Begin 2021 worden 2 subsidieregelingen samengevoegd.
De SEEH gaat op in de ‘Investeringssubsidie Duurzame
Energie’ (ISDE), een subsidie die nu alleen is bedoeld voor
de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Onder
welke voorwaarden je recht hebt op de nieuwe subsidie
wordt pas in het najaar bekendgemaakt.
Wat wel al duidelijk is, is dat het totale subsidiebudget voor
isolatie en warmtepompen komend jaar van ongeveer
€ 180 miljoen naar € 100 miljoen daalt.
Heb je verduurzamingsplannen en wil je nog gebruikmaken
van de huidige isolatiesubsidie, kom dan snel in actie. De
subsidie kun je namelijk pas aanvragen, nadat de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd en betaald.
Meer informatie over subsidies om je huis in de gemeente
Rheden te verbeteren kun je vinden op:
https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer
Op de site vul je dan de gemeente in waar je woont.

Meer informatie over deze en andere leningen in de
gemeente Rheden is te vinden op de website van het SVN
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)
https://www.svn.nl/gemeente/Rheden

Met dank aan de Vereniging Eigen Huis

6

Bijvoorbeeld een systeem op een schuin dak met 12 Phono
Solar 320 Wp panelen zwart en een GoodWe omvormer,
incl. de montage t/m de meterkast en de internetverbinding omvormer kost u € 4.480,00, maar omdat u de BTW
terug kunt vragen betaalt u uiteindelijk maar € 3.702,00.
Het energieteam helpt u gratis bij het terugvragen van de
BTW.
Deze 12 panelen leveren jaarlijks 3.552 kWh op (het
elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden).
Hierbij is uitgegaan van een oriëntatie tussen Zuidwest en
Zuidoost, hellingshoek tussen 20 en 50 graden en een
onbeschaduwd dak. Afhankelijk van de situatie zijn de
kosten van deze investering in 6-7 jaar terugverdiend.
Omdat de panelen minimaal 25 jaar meegaan heeft u de
rest van de levensduur (18 jaar) dus gratis elektriciteit. Het
is zondermeer de beste investering die u nu kunt doen op
dit gebied. Naast dit voorbeeld zijn er ook heel veel andere
mogelijkheden.

Energieteam Verbuursamen helpt u uw
huis te verduurzamen
Verbuursamen
Dat we allemaal minder energie moeten gaan verbruiken
en over moeten stappen naar duurzame energie is wel
duidelijk. Maar hoe doe je dat?

Het energieteam Verbuursamen Dieren-NO kan u daarbij
helpen. Zij kunnen u adviseren en hebben (prijs)afspraken
gemaakt met diverse leveranciers, die aan u de juiste
materialen kunnen leveren en werkzaamheden voor u
kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan isolatie-maatregelen
voor vloeren, muren en daken, plaatsen van isola-tieglas,
vervangen van cv-ketels en het leveren van zonnepanelen.
Al heel veel mensen in Dieren N-O en omgeving hebben
gebruik gemaakt van deze aanbiedingen.
Enkele voorbeelden:

Offerte aanvragen
Let op: bovengenoemde inkoopacties en prijzen zijn alleen
geldig wanneer de opgave verloopt via het energieteam
Verbuursamen Dieren N-O. Heeft u belangstelling voor een
actie, geef dat aan ons door en wij vragen de leverancier
om voor uw persoonlijke situatie een passende en
vrijblijvende offerte te maken. Voor meer informatie:
e-mail: verbuursamen@dierennoordoost.nl of bel Fred
Haandrikman 06-21595529

CV-ketel
De firma Smeijer uit Dieren levert tegen een zeer aantrekkelijke prijs nieuwe cv-ketels.
U kunt o.a. kiezen uit de prima cv-ketels van Remeha bijv.
de Tzerra Ace CW4. Kosten € 1.485,00 (incl. BTW, montage
en garantie). De Remeha Isense slimme thermostaat kost €
130,00.
Een andere optie is de i28ECZ CW4 ketel van het topmerk
Atag (€ 1.735,00) met de slimme thermostaat Atag One
Zone (€140,00) of de Atag Wize klokthermostaat (€ 95,00).
Prijzen die u bij geen enkele andere goede installateur
aantreft. Deze cv-ketel is een ketel van de nieuwste
generatie en biedt de mogelijkheid om zones aan te maken
en met behulp van kleine motoren op je radiatoren zijn
deze dan apart te regelen. De ketel is klein van afmetingen
en super zuinig. Al 8 jaar zijn de cv-ketels van Atag als beste
getest door de consumentenbond.

Wie komt ons helpen?
Lijkt het je leuk om bezig te zijn met energiezaken en wil je
je inzetten voor de buurt, meld je dan aan bij het
Energieteam Verbuursamen Dieren N-O. Wij willen graag
wat uitbreiding hebben van ons team om nog meer
buurtbewoners te kunnen helpen bij het verduurzamen
van hun woning en samen te zorgen voor een duurzame
energievoorziening in onze wijk.
Voor meer informatie bel Fred Haandrikman 06-21595529
of mail: verbuursamen@dierennoordoost.nl

Zonnepanelen
Onze vaste leverancier is Independent Solar Systems (ISS)
die in afgelopen jaren al op heel veel daken in Dieren N-O
zonnepanelen heeft gelegd. De panelen zijn van hoge
kwaliteit, full-black (dus geen hinderlijke strepen erop) en
zeer betrouwbaar.
Wat kosten die panelen en wat leveren ze op?
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Uw huis verkopen binnen 10 jaar?
Het definitieve energielabel wat u nodig heeft indien u uw
huis wil verkopen gaat per 1 januari 2021 in prijs omhoog.
U kunt het label nu nog aanschaffen voor een bedrag van
ongeveer €10,00 en dit is 10 jaar geldig.
Het nieuwe label gaat u per 1 januari 2021 ongeveer
€190,00 kosten, dit komt omdat er straks een energiedeskundige naar het huis moet komen om het nieuwe label
te bepalen. Indien u uw huis wilt verkopen zonder definitief
label krijgt u een boete van €170,00.

Op dit moment is dat relatief makkelijk en tegen lage
kosten zelf digitaal te verzorgen. Het energielabel wordt op
basis van door u digitaal aan te leveren woningkenmerken
op afstand vastgesteld. Per 1 januari 2021 komt de huidige
methodiek van het vereenvoudigde energielabel echter te
vervallen. Het nieuwe energielabel moet door een gediplomeerd energieprestatieadviseur door middel van een
uitgebreide inpandige opname van de woning vastgesteld
worden.
Definitief label 10 jaar geldig
Een vastgesteld energielabel heeft een geldigheid van 10
jaar. Als u dus verwacht dat u uw woning voor 2031 gaat
verkopen, dan is het mogelijk interessant om vóór 1 januari
alvast een definitief energielabel aan te vragen.
U kunt een definitief energielabel online aanvragen:
1. Log met uw DigiD in op energielabelvoorwoningen.nl
2. Controleer uw woninggegevens en pas ze eventueel
aan
3. Voeg digitaal bewijs toe als de tool daarom vraagt. (
factuur en foto’s)
4. Selecteer een erkend deskundige ( op basis van tarief
of reactietijd)
De erkend deskundige controleert uw gegevens op
afstand. Indien ze worden goedgekeurd ontvangt u per email het definitieve energielabel van de Rijksoverheid.
Ook weet u dan waar u staat voor het verduurzamen van
uw woning.
Heeft u moeite met het aanvragen van het energielabel
voor uw woning of heeft u hier vragen over dan kunt u
contact opnemen met makelaar Fabian Grotenhuis (tel.
0313-450717). Hij kan de aanvraag ook voor u verzorgen.
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Grootschalige opwek energie d.m.v.
wind en zon

Als onderdeel van de energietransitie (overgang naar
duurzame energie) in de gemeente Rheden, zijn er
‘zoekgebieden’ gedefinieerd waar evt. grootschalige
opwek (windmolens en zonneparken) kan komen. Een van
die gebieden is het gebied aan de Broekdijk in Spankeren
dat hemelsbreed maar enkele honderden meters van onze
wijk Dieren N-O ligt. In de afgelopen tijd hebben we vanuit
het wijkplatform DiNO overleg gehad met bewoners aan
de Broekdijk en vertegenwoordigers van de Belangenvereniging van Spankeren en Soerens Belang.
Alle betrokkenen zijn het er over eens dat de aanleg van
windmolens en grote zonnevelden enorme gevolgen kan
hebben voor omwonenden. Daarom is er een gezamenlijke
brief gestuurd naar verantwoordelijk wethouder Klomberg
en de raadsleden van de gemeente Rheden. Hierin is
aangegeven dat de in ontwikkeling zijnde ‘Handreiking
Energie& Landschap’ (waarin alle voorwaarden staan voor
grootschalige opwek) aangevuld moet worden met een
analyse over energie & landschap én een deugdelijk
onderzoek van milieuthema’s zoals ecologische waarden
en biodiversiteit, als ook met onderzoek naar gezondheidseffecten (o.a. laagfrequent geluid). Ook dient er onderzoek
plaats te vinden naar het thema financieringen en
planschades.
Daarnaast is aangegeven dat er meer en beter gecommuniceerd moet worden en dat het heel belangrijk is dat
inwoners nauw betrokken worden bij deze plannen en in
dit proces duidelijk invloed kunnen hebben op de plannen
op het niveau van ‘meebeslissen’.
De groep wil door de gemeente Rheden (financieel)
ondersteund worden met de toekenning van onafhankelijke expertise die hen bijstaat in het op een kundige wijze
beoordelen van alle van belang zijnde aspecten. Op een
open en eerlijke manier moeten alle voors en tegens op
een rijtje worden gezet op basis van objectieve en volledige
informatie.
Wilt u meedenken over dit thema of ander energiezaken,
stuur dan een e-mail naar
verbuursamen@dierennoordoost.nl

Imbos bouwplannen
Even een korte update naar aanleiding van de speciale
editie van de wijkkrant die afgelopen september uit kwam.
Er is reeds een 40-tal reacties binnengekomen op het
voornemen tot bouwen, sommige in de vorm van: ik wil
graag meedenken en andere al meer uitgewerkt met
allerlei opties en wensen.
Ook hebben zeker 20 mensen in een reactie aangegeven
ook wel te willen meedenken in het vormen van een
advies. Helaas gaat dit iets minder makkelijk omdat een
bijeenkomst momenteel door Corona geen optie is. Ook
het houden van een online meeting is lastig omdat niet
iedereen hier een goed gevoel bij heeft of mensen hier
geen ervaring mee hebben.
Net als de gemeente zijn wij aan het kijken hoe we nu
verder kunnen gaan met het opstellen van een advies
zonder mensen te passeren of het advies te schrijven op
een beperkte inbreng.
We zijn in ieder geval erg blij met de respons en ook
vonden wij het leuk om te zien dat er vanaf allerlei locaties
reacties binnen kwamen. Het is duidelijk dat iedereen in de
omgeving van het “mavo bosje” erg is betrokken bij deze
locatie.
Later meer.
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hamsterende consumenten. Een echt ontspan-nen
vakantie hebben we wel eens anders beleefd. Met één van
de laatste terugvluchten redden Miranda en ik het om
weer in Nederland aan te komen. Op het vliegveld van
Lanzarote was het die dag een gekkenhuis. Het leek erop
dat iedereen tegelijk van het eiland af wilde. En enige
afstand bewaren konden we helemaal vergeten. Een
bizarre situatie. En bij thuiskomst op Schiphol was de
verrassing des te groter… totaal verlaten op enkele reizigers na. Een hele bijzondere gewaarwording!

Spar Martin & Miranda in Corona - tijd
2020 wordt een mooi jaar…
De glazen worden geheven, de klok heeft twaalf uur
geslagen en er wordt geproost op het nieuwe jaar. Dat het
een mooi jaar mag worden.. Diezelfde avond vragen wij
ons, in het gezelschap van goede vrienden, nog af hoe het
“vreemde” virus zo ver weg in Wuhan zich zal ontwikkelen.
Eén van onze vrienden zegt bloedserieus “dat komt onze
kant uit, een wereldwijde ramp staat ons te wachten”!
Nou, proost dan maar en gelukkig nieuwjaar!

Op naar de zaak, onze Spar…
Dinsdagnacht de spullen thuis opgeruimd en contact
gelegd met familie en vrienden. Even slapen en die woensdagochtend toch maar direct naar de Spar om te kijken wat
daar van over is. Het team medewerkers had zeer goed
werk verricht onder deze bizarre omstandigheden. Vanaf
het moment van terugkomst is alles heel snel gegaan. Een
pakket maatregelen volgde in rap tempo en we moesten
alle zeilen bijzetten om het bij te kunnen houden.
Allereerst starten we
met het aanbrengen van
de vloer-stickers, om
zichtbaar te maken dat
ook in onze winkel zo
veel mogelijk 1,5 meter
afstand gehouden moest
worden. En ook de
spatschermen worden
besteld. Helaas zit op
deze bestelling een
levertijd van 2 weken…
dus de bestelling toch
maar afgezegd en zelf de
spatschermen gemaakt.
Bij de ingang maken we
een
desinfectietafel
zodat iedereen de handen kan desinfecteren. Deze
voorzieningen treffen we ook voor de kassa’s en de
sinaasappelpers. Het aantal zitplaatsen bij de koffiehoek
beperken we tot 3 en de koffiezetter wordt uit de
zelfbediening gehaald. Wil iemand koffie dan maken we
deze zelf. Dan houden we het contact met het koffie
apparaat minimaal. In de tussentijd gaan we in gesprek met
de gemeente over het deurbeleid. Hier komen we goed uit,
we hoeven gelukkig geen karren of winkelmandjes voor de
bezoekers te verplichten omdat we kunnen aantonen nooit
meer dan 40 personen tegelijk in de winkel aanwezig te
hebben.

… of wordt 2020 toch niet zo heel fraai als we gehoopt
hadden?
In de eerste weken van het nieuwe jaar wordt inderdaad al
snel duidelijk dat niet alleen in het verre oosten dit virus zal
huishouden. Maar voor iedereen is het de vraag hoe dit ons
gaat raken en waar ik rekening mee moet houden…
niemand weet het op dat moment.
Eind februari horen we
dat het Coronavirus in
Nederland is aangekomen.. Ook dan weten
we, ondanks de ervaringen uit de andere
getroffen landen en
wereldgebieden, niet
goed wat ons te
wachten staat. Het zal
toch wel meevallen is
toch een beetje het
gevoel op dat moment.
Op 10 maart stappen
Miranda en ik nog het
vliegtuig in op weg naar
Lanzarote om een
weekje vakantie te vieren. Het zou dit jaar rond de
zomervakantie erg slecht uit komen dus dit leek een goed
alternatief om toch een beetje op te laden voor het
zomerseizoen. Die donderdag in onze vakantie spreken wij
een goede vriend met een horeca bedrijf en hij geeft aan
voor het weekend alle groepsreserveringen te hebben
afgezegd. Op dat moment zitten we echt niet lekker meer
op het eiland Lanzarote. Op vrijdag in diezelfde week gaat
een groot deel van het eiland op slot en mogen Miranda en
ik het resort niet meer af. De persconferentie op zondag 15
maart hebben wij ook bekeken en al snel werd duidelijk dat
drastische maatregelen ons zouden raken. In de tussentijd
was er al dagelijks contact met ons team medewerkers om
af te stemmen wat te doen. Natuurlijk vroegen wij ons ook
af of we er verstandig aan zouden doen om eerder te
vertrekken maar die mogelijkheid lijkt er niet te zijn. Op
dinsdag 17 maart zouden we terugvliegen en in de
tussentijd werd de winkel geplunderd door alle

Thuiswerkers!
Onze winkelloop, die altijd kenmerkend rond de lunch en
voor het avondeten drukker is lijkt nu veel gelijkmatiger te
verlopen. De thuiswerkende mensen komen op andere
momenten het eten halen en dat is goed te merken. We
kunnen goed inspelen op de veranderende vraag, het is te
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merken dat de horeca gesloten is. Mensen maken er thuis
het beste van en zorgen voor extra gezelligheid met lekkere
hapjes en drankjes.
Normaal gesproken kijken Miranda en ik altijd erg uit naar
de start van het kampeerseizoen. Met Pasen komen de
eerste campingbezoekers en gaat de omgeving weer meer
leven. Dit moment missen we dit jaar. Er is weinig
toerisme, een groot gemis. Het hele land piept en kraakt,
er is geen vooruitzicht en niemand weet hoe lang het gaat
duren. De andere situatie in de winkel maakt ons vermoeid. Iedereen loopt op eieren, we proberen afstand te
houden en toch ook amicaal te blijven. Een lastige situatie,
zowel voor de klanten als voor ons als medewerkers. De
meningen zijn ook sterk verdeeld. Het gemor in de
samenleving neemt toe, iedereen is toe aan ontspanning.
Ondertussen kijkt iedereen reikhalzend uit naar een
versoepeling van de maatregelen zodat we weer een
beetje naar het oude normaal kunnen. Het duurt lang en
tegen de tijd dat het zover is en ook voor ons het kampeerseizoen kan beginnen hebben we gevoelsmatig al een
drukke zomer achter de rug. Er moest ook zoveel geregeld
worden!
Camping vol!
Al behoorlijk snel na het versoepelen van de maatregelen
lopen de campings vol en bereiken ons de berichten dat de
Nederlanders die vakantie gaan vieren dat vooral in eigen
land gaan doen. Men spreekt op de radio over 2 miljoen
toeristen rondom de Veluwe… Nou, maakt u de borst maar
nat! Het voorseizoen wat we gemist hadden halen we snel
weer in en eigenlijk begonnen we deze zeer drukke tijd al
met lood in de schoenen. We zetten alles op alles om de
winkel op orde te houden en onze medewerkers en onszelf
gezond.
Gelukkig kunnen we stellen dat het allemaal gelukt is. Maar
op het moment van schrijven komt de onvermijdelijke
berichtgeving dat we terug moeten in onze “bubbel”. Zelfs
aan de mondkapjes ontkomen we niet. Een verschrikking
om daar hele dagen actief mee rond te lopen maar snel
passen we ons aan. We hebben het idee dat dit helaas nog
wel even gaat duren en hebben inmiddels de nodige personele aanpassingen kunnen doen om het einde van het jaar
hopelijk in goede gezondheid te halen. We gaan ondanks
alle sociale beperkingen het wel gezellig proberen te
maken. We kijken uit naar het moment dat we 2020 gaan
afsluiten en hopen op een heel normaal 2021!
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het
vertrouwen en we hopen dat iedereen gezond mag blijven!
Spar M&M en team!
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Verder komt het wel eens voor dat er folders worden
gedumpt. Op deze zakken staan vaak namen of codes die
herleiden naar de eigenaar. Als men die eigenaar via de
mail of telefonisch bericht dan wordt de rommel of dumping opgeruimd. Dit overigens alleen als het op openbaar
terrein is.

Werkgroep Schoon en Groen
Overlast hondenpoep
Er bereiken ons steeds meer klachten van wijkbewoners
die zich ergeren aan de toename van hondenpoep in de
wijk, en dat terwijl er overal speciale bakken staan waarin
ook zakjes voorradig zijn.
Voor de vrijwilligers die bereid zijn om de bakken te legen
en te voorzien van schone zakken is het heel demotiverend
om te zien dat er zelfs rond en onder de bakken niet wordt
opgeruimd. Het zou toch een kleine moeite moeten zijn.
Daarom doen we met klem een oproep om ons te helpen
de wijk schoon te houden en wijzen wij er nog eens op dat
het in onze gemeente zelfs verplicht is de uitwerpselen van
uw hond op te ruimen.
Misschien heeft u ook gezien dat er onlangs weer borden
zijn geplaatst zodat we hopen dat iedereen ziet dat dit van
belang is.
Hoe smerig is het als u of een van uw gezinsleden met
schoenen vol smurrie het huis binnen stapt.
Laten we samen staan voor een schone wijk waarin iedereen zijn steentje bijdraagt, ook wat betreft de uitwerpselen
van uw hond.

Zie de foto’s voor voorbeelden en stortlocaties waarvan de
veroorzaker nog niet is achterhaald.

Verstenen van tuinen:
Vanuit de wijk kregen wij opmerkingen over het verstenen
van achter- en voortuinen. Je hoort overal dat mensen
eigenlijk zouden moeten vergroenen, ook vanwege het
steeds vaker voorkomen van wateroverlast. Toch is het
diverse wijkbewoners opgevallen dat op sommige locaties
waar mensen de tuin aan gaan pakken er één grote stenen
vlakte verschijnt. Dit is jammer, want naast het verdwijnen
van het groen geeft dit ook een hoop hitte in de zomer;
groen verkoelt namelijk juist. Misschien goed om in gedachten te houden als u voornemens bent de tuin aan te
pakken.
Afval en zwerfvuil

Op diverse locaties in de wijk zijn helaas weer wat openbare groen terreinen gebruikt als stortlocatie. Omdat het
de gemeente niet lukt te achterhalen wie zijn afval niet
heeft opgeruimd, vragen ze onze hulp. Als iemand weet
hoe de verontreiniging is ontstaan of waar het vandaan
komt dan graag een mail naar dino@dierennoordoost.nl
zodat wij deze anoniem kunnen doorzetten naar de
gemeente. Alvast dank.
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Onderhoud groen door de gemeente Rheden
Zoals een ieder moet zijn opgevallen en zoals een aantal
geplaatste foto’s laat zien is er flink terug- geschaald in
onderhoud door de gemeente Rheden. Dit vanwege de
bezuinigingen die men moest doorvoeren.

Blokkeren van fiets- en voetpaden
Helaas blijkt dit nog geregeld voor te komen met alle
ergernis van dien. In deze wijkkrant hebben wij een aantal
foto’s geplaatst en deze foto’s zijn met de gemeente
gedeeld met het verzoek hier toch echt meer aandacht
voor te hebben. Zelfs geplaatste boomstammen hebben
niet het gewenst effect zoals u kunt zien.

Het onderhoud is teruggegaan naar niveau C en in tegenstelling tot eerder vermeld komt hier geen duidelijke uitleg
over. Op de site van de gemeente Rheden kan men vinden
wat onderhoud conform C inhoud. Heel jammer en het
maakt onze wijk er niet mooier op.

Blijf de foto’s vooral sturen zodat wij ze kunnen delen met
de gemeente in de hoop dat hier meer aandacht voor is.

Klachten, ideeën, teleurstellingen etc. zijn welkom op
dino@dierennoordoost.nl. Wij zullen ze dan delen met de
gemeente en in samenwerking met hun kijken wat er
eventueel aan te doen is.

Buiten Beter
Met de app BuitenBeter
meld je een probleem
snel en makkelijk bij de
gemeente. Meldingen
betreffen bijvoorbeeld kapotte bestrating en lantaarnpalen, gedumpt afval, overhangend groen, hondenpoep op
straat, graffiti en beplakking, kapot speeltoestel e.d.
Heb je een smartphone met Android? Dan kun je de
BuitenBeter app downloaden via de Google Play Store. Ga
hiervoor met je smartphone naar de Google Play Store en
zoek op 'buitenbeter'. BuitenBeter voor de iPhone is gratis
te downloaden in de iTunes App Store. Maak een foto van
het probleem en stuur hem op en vermeld de locatie.
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Prachtig dat we 2 van die mooie AED’s in de wijk hebben,
dankzij de bijdragen die zijn ontvangen via de crowdfundingsactie die eind vorig jaar en begin dit jaar heeft
plaatsgevonden en die door velen werd gesteund. Graag
willen we Martin en Miranda van de Spar nog bedanken
voor de mooie gift die we van ze hebben gekregen voor o.a.
de opleiding van de hulpverleners. Dit geld was ingezameld
via de statiegeldactie bij de Spar. Woont u in Dieren N-O en
heeft u ook belangstelling voor het volgen van een
reanimatiecursus dan kunt u contact opnemen met Fred
Haandrikman 06-21595529.
Hoe meer hulpverleners, hoe veiliger de wijk.

AED’s in Dieren N-O ingezet bij
reanimaties
Voor de derde keer in niet
al te lange tijd zijn enkele
reanimeerders in onze wijk
opgeroepen en is gebruik
gemaakt van de AED’s in
Dieren N-O, die bij de Spar
aan de Cederlaan en de
Gemeentewerf aan de
Meidoornlaan hangen. Het
betrof hulpverleningen in
de Zeemanlaan, Mezenlaan
en Eduard van Beinumlaan.
Onze hulpverleners waren
snel ter plaatse, soms met en soms zonder AED, afhankelijk
van de oproep die men kreeg. In sommige gevallen werd
daadwerkelijk hulp verleend en een keer waren er al
voldoende hulptroepen aanwezig. Al met al hebben we
gezien dat de AED’s functioneren. De manier van
reanimatieoproepen verloopt prima en er wordt goed op
gereageerd door ‘onze’ hulpverleners. Hartelijk dank
daarvoor namens het wijkplatform.
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Groene opritten voor een fijnere
leefomgeving

Houtrook
In onze wijk zijn veel schoorstenen/dubbelwandige kanalen
voor de afvoer van houtrook
van b.v. open haarden en houten pelletkachels. Het “stookseizoen” breekt weer aan, maar
daarbij ontstaat soms ook
overlast van houtrook.
Op www.stookwijzer.nu kunt u
eenvoudig met uw adres
checken of het een goede dag is
om hout te stoken. Op de site
staat veel nuttige informatie.
Een houtvuur is gezellig, maar
laten we rekening houden met
elkaar als het erom gaat of er
o.a. voldoende wind staat om
de rook goed af te voeren zodat
deze niet blijft hangen.

De verstening van opritten en tuinen neemt al jaren toe.
Het gevolg is dat er steeds meer water in korte tijd in het
riool belandt, vooral tijdens hevige regenbuien die steeds
meer voorkomen.

Overlast geluid door honden
U kunt dat tegengaan door uw oprit te ‘vergroenen’. Met
als doel: beter bestand zijn tegen veranderingen in het
klimaat, zoals periodes van extreme hitte en overvloedige
regenval. Bij hevige regenbuien kan het water bij een
bestrate voortuin nergens naar toe. Daarnaast wordt een
bestrate tuin in de zomer veel heter dan een tuin met gras
en/of struiken. Ook voor vogels, vlinders en bijen is er niets
te vinden. Geen voedsel, nestgelegenheid of schuilplek.
Veel inwoners kiezen er voor om hun voortuin volledig te
bestraten en als oprit voor hun auto te gebruiken. Dat is
begrijpelijk vanuit het perspectief van de autobezitter,
maar niet erg goed voor je leefomgeving,

Sommige buurtbewoners vinden het kennelijk niet nodig
hun hond te corrigeren als deze maar door blijft gaan met
blaffen. Medebuurtgenoten hebben er nooit om gevraagd
constant het geblaf aan te moeten horen. Zeker met mooi
weer als je in de tuin zit, zit je niet op dit geblaf te wachten.
Ikzelf heb geen hekel aan honden, maar ik kan me wel
ergeren aan honden die niet gecorrigeerd worden.
(Naam van de inzender is bij de redactie bekend)

Minder steen, toch parkeren
Met enkele voorbeelden laten we zien dat dit anders kan,
zónder dat je parkeerruimte ervoor hoeft op te geven. Het
idee is simpel: De stenen gaan eruit en groen komt erin. Dit
kan op een aantal verschillende manieren: Met gras,
houtsnippers of kiezels. Voor de helft of geheel bedekt met
groen of juist gecombineerd met waterdoorlatende
bestrating.
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