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Beste buurtbewoners, 
 
Op donderdagavond 28 februari 2019 hebben wij u als wijkcomité, dat zich bezig houdt met 
een groene herinrichting van de voormalige MHC-velden, uitgenodigd voor een 
informatieavond. De uitnodiging was gericht aan de wijkbewoners die in een wijde cirkel 
rondom het betreffende terrein wonen. Op de informatie avond waren ruim 50 wijkbewoners 
afgekomen en daarnaast waren er mensen van de gemeente Rheden, Twickel en de 
Hogeschool Van Hall Larenstein aanwezig.  
 
Aanvankelijk gingen we uit van een gemeenschappelijk ingevuld terrein, op fiftyfifty-basis 
tussen wijkbewoners en PolySport. Tot nu toe was de gemeente met name in gesprek met 
Patrick Peters van PolySport, die gelegenheid had gekregen om tot 1 april jl. de haalbaar-
heid van zijn plannen te onderzoeken. Helaas blijkt het door PolySport beoogde traject 
financieel niet haalbaar. Patrick blijft wel als wijkbewoner betrokken bij het wijkcomité. Via 
een brief hebben we de gemeente laten weten als wijkbewoners de gesprekpartner te willen 
zijn en door te willen gaan met ons initiatief en dan wel voor het gehele terrein. Als doel-
stelling van ons initiatief gaan we uit van een duurzame, groene terreininrichting, waar 
buurtactiviteiten kunnen plaatsvinden, die bijdragen aan de sociale cohesie en een hoog-
waardige leefomgeving in de wijk. Tevens zien wij dat op basis van de uit de wijk aange-
dragen ideeën, realisatie van ons initiatief een positieve bijdrage zal leveren aan de door de 
gemeente Rheden omarmde Global Goals. De Global Goals betreffen een 17-tal duurzame 
ontwikkelingsdoelen, zie rheden4globalgoals.nl. Daarbij gaan wij er vanuit, dat gezien de 
bijdragen aan deze doelen, wij als Dieren-West de grond voor lange duur "om niet" in gebruik 
krijgen. Daarnaast zullen we als wijkcomité de komende tijd onze pijlen richten op subsidie-
mogelijkheden voor het realiseren van de inrichting van het terrein. 
 
Gedurende de afgelopen maand juni heeft het wijkcomité voorlichting gegeven aan zowel 
alle fracties van de gemeente Rheden, als aan de wethouders Dorus Klomberg en Ronald 
Haverkamp en enkele ambtenaren. Het initiatief is positief ontvangen, maar er zijn nog wel 
de nodige hobbels te nemen. Zoals u zult begrijpen zijn zowel financiën als continuïteit van 
een dergelijk project van belang. De gemeente wil wel samen met ons nader onderzoeken 
wat de mogelijkheden kunnen zijn, waarbij o.a. gedacht wordt aan toepassing van duurzame 
energie op het terrein. Samen met betrokken wethouders en ambtenaren zullen we in dat 
kader een tweetal interessante projecten gaan bezoeken in de gemeente Bronckhorst en 
Arnhem. 
 
Door de nieuw ontstane situatie in de verhouding met PolySport zijn we de komende tijd 
gericht om samen met de gemeente een weg te vinden, die uiteindelijk kan leiden tot een 
"groen licht" van de gemeente. Pas vanaf dat moment kunnen we alle wijkbewoners 
benaderen, die zich in een eerder stadium hebben opgegeven te willen meedenken bij het 
maken van de inrichtingsplannen. We houden u van het verloop graag op de hoogte via het 
wijkbulletin De Goede Buur en met een nieuwsbrief die we per mail versturen. U kunt zich 
voor de digitale nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar  
oud-hockeyveld@hotmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Claudia van den Elsen 
Sonja Heilen 
Nicole Otten 
Wim Burgmeijer 
Jan Heerink 
Patrick Peters 


