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Notitie d.d. 3 mei 2021        Bijlage 2 

Aan : De leden van de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 

Van : De voorzitter – Frans Reynders 

Inzake : Stand van zaken: terugblik en vooruitzicht 

 

Beste leden van Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (D-W) 
 
In deze notitie schetst het bestuur de ontwikkelingen die worden voorzien voor 2021. Daarbij moet 
worden bedacht de coronamaatregelen nog steeds van invloed kunnen zijn op het realisatiegehalte 
daarvan. Een aantal van die ontwikkelingen is geagendeerd voor deze ALV. 
 
De verslagen van de secretaris en penningmeester (bijlagen 3 en 4) bevatten de weergave van de 
in 2020 uitgevoerde werkzaamheden die, ondanks de beperkingen door coronamaatregelen, kon-
den worden verricht. 
 
a. Doelstelling D-W 
 
Het bestuur houdt bij haar beslissingen rekening met de doelstellingen zoals die voortvloeien uit de 
activiteiten die zijn ontplooid door de Initiatiefgroep. 
In relatie hiermee is het bestuur van mening dat de bij de oprichting van D-W geformuleerde uit-
gangspunten nog steeds actueel zijn: 

• Missie: Dieren-West laten uitgroeien tot wijk waar het voor alle bewoners prettig is om te leven.  

• Visie: Dieren-West heeft een goede basis om met behulp van haar bewoners een leefomgeving te 
realiseren waarbij de diversiteit in bewoners, gecombineerd van het gevarieerde woningaanbod,  
zich kan ontwikkelen tot een wijk met een goede en gezonde leefomgeving.  

• Strategie: D-W richt zich op het behouden, bevorderen en versterken van de sociale cohesie tus-
sen de bewoners van Dieren-West. 

 
Het realiseren van deze uitgangspunten komt onder meer tot uitdrukking in de hierna behandelde on-
derwerpen.  
 
b. Bestuur 
Het bestuur, dat bij de oprichting van D-W is geformeerd, bestaat uit drie personen, allen afkomstig 
uit de Initiatiefgroep. Ook de voorgedragen leden (zie hierna onder e.) zijn uit die groep afkomstig. 
 
De doelstelling van D-W is het behouden en verbeten van de leefomgeving in onze wijk voor alle 
bewoners. Om die doelstelling te realiseren is een bestuur nodig waarin de diversiteit in wijkbewo-
ners en woningaanbod tot uitdrukking komt. 
Het huidige bestuur voldoet niet aan dit uitgangspunt en ziet zichzelf als een overgangsbestuur en 
kwartiermaker voor het toekomstige bestuur.  
 
In het najaar van 2021 zal het bestuur een wijkavond houden waarin D-W aan de wijk wordt gepre-
senteerd. Op basis van die bijeenkomst zal in overleg met de leden worden gestreefd naar een be-
stuur dat een betere afspiegeling vormt van de diversiteit in de wijk.  
 
c. Contacten met gemeente 
Het realiseren van de doelstellingen van D-W maakt een nauwe samenwerking met de gemeente 
Rheden nodig. Op tal van onderwerpen zijn er raakvlakken met het bestuur van onze gemeente. 
Voorbeelden daarvan zijn de invulling van de openbare ruimte, verkeersveiligheid, overlast, ener-
gietransitie, onderhoud groen en woonomgeving, etc. 
 
In samenhang met de formele oprichting van D-W heeft de coöperatie zich in een brief aan de ge-
meente gepresenteerd. Op basis van eerdere contacten vanuit de Initiatiefgroep en mede naar 
aanleiding van de oprichting, heeft de gemeente D-W een rol toebedeeld bij de ontwikkeling van 
het Solarpark en de inrichting van het voormalig hockeyveld (waaronder een deel als natuurtuin).  
 
Het bestuur wil de relatie met de gemeente intensiveren en heeft een digitaal overleg aangevraagd 
met de wethouders om na te gaan welke onderwerpen over en weer relevant worden geacht en op 
welke wijze de samenwerking vorm en inhoud kan worden gegeven. 
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d. Opheffing Initiatiefgroep 
De Initiatiefgroep is in 2014 tot stand gekomen met als doel het ondersteunen van (kleinschalige) 
initiatieven die wijkbewoners samen nemen en het, zo mogelijk met behulp van de gemeente Rhe-
den, realiseren van die initiatieven, waaronder burenhulp: ‘Buren voor Buren’.  
 
Doordat de Initiatiefgroep geen juridische status heeft, was het niet mogelijk om bijvoorbeeld een 
website op te zetten. Ook een bijdrage aan mogelijke ontwikkelingen rondom de energietransitie 
kon niet binnen die groep worden gerealiseerd. Met D-W als juridische entiteit is dit wel mogelijk. 
 
De afgelopen periode zijn steeds meer activiteiten van de Initiatiefgroep verricht onder de vlag van 
D-W. Daarom heeft de Initiatiefgroep besloten zich per 1 juni 2021 op te heffen en haar activiteiten 
onder te brengen bij D-W. In punt 8 van de agenda wordt de instemming van de leden gevraagd 
om deze activiteiten, onder de condities die golden bij de Initiatiefgroep, over te nemen. 
De activiteiten die dit betreft zijn vermeld in het verslag van de Secretaris – bijlage 3. 
 
e. Nieuwe bestuursleden 
De Initiatiefgroep heeft twee belangrijke onderwerpen in portefeuille:  

• De eventuele ontwikkeling van het Solarpark op het parkeerterrein bij de sportvelden. Dit onder-
werp wordt behandeld door de werkgroep Duurzaam Dieren-West waarvan Gerhard Heerink de 
voorzitter is. 

• De bestemming en ontwikkeling van voormalig hockeyveld, waaronder het gebruik van een deel 
van het terrein als natuurtuin. Deze ontwikkeling wordt begeleid door de projectgroep Natuurtuin 
onder voorzitterschap van Wim Burgmeijer. 

 
Voor het borgen van de voortgang van deze activiteiten stelt het bestuur voor om beide voorzitters 
conform artikel 8 lid 1.a van het Huishoudelijk Reglement bij acclamatie te  benoemen als bestuurs-
lid. Een beknopt cv van beiden is opgenomen in bijlage 5. 
 
In het geval een schriftelijke stemming (artikel 8, lid 1.c van het Huishoudelijk Reglement) door één 
of meer leden wenselijk wordt geacht, verzoekt het bestuur dit uiterlijk 17 mei 2021 te melden via 
secretariaat@dieren-west.nl. Deze wens wordt dan tijdens de ALV kenbaar gemaakt. De benoe-
ming wordt dan aangehouden in afwachting van de uitkomst van de schriftelijke stemming.  
 
De optie in artikel 8, lid 1.b van het Huishoudelijk Reglement (hoofdelijke stemming) kan in verband 
met de coronamaatregelen niet worden toegepast omdat geen fysieke bijeenkomst plaatsvindt.  
 
f. Beleidsplan 2021 
In de ALV van 2020 heeft het bestuur het beleidsplan voor 2021 gepresenteerd. De daarin gefor-
muleerde doelstellingen zijn nog actueel. Wel zijn inmiddels aanvullende initiatieven ontplooid zo-
als het overnemen van de activiteiten van de Initiatiefgroep (zie punt d hiervoor en agendapunt 8) 
en het voorstel om de realisatie van de Solarparking nader te onderzoeken (zie bijlage 6). 
 
Tot slot 
D-W is ontstaan in een moeilijke periode. Daardoor is de naamsbekendheid van de coöperatie bij 
de bewoners van de wijk nog te laag. In de loop van 2021 wil het bestuur daarin verbetering bren-
gen, bijvoorbeeld door het houden van een wijkavond in het najaar.  
Immers, het bestuur alleen kan deze doelstellingen niet realiseren. Daarvoor is ook een bredere 
inzet en samenwerking met de wijkbewoners nodig. Die noodzaak komt ook tot uitdrukking op de 
pagina ‘Welkom’ van onze website. De slogan die daar staat onderschrijft het bestuur van harte:  
 

Samen aan de slag voor een sociale, veilige, duurzame en prettige woonwijk! 
Sluit je aan en doe mee!! 

 
*** 
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