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Notitie d.d. 3 mei 2021        Bijlage 3 

Aan : Leden Coöperatieve Vereniging Dieren-west u.a. 

Van : Secretaris 

Inzake : Verslag over 2020 als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Statuten 

 

Op grond van het hiervoor genoemde artikel heeft de secretaris het Verslag 2020 opgesteld.  
 
Voor ALV in het voorjaar van 2021 is geagendeerd het voorstel om de activiteiten van de Initiatief-
groep over te nemen (zie agendapunt 8). Voor het verkrijgen van een overzicht in de activiteiten 
die, na het instemmen met het voorstel door de ALV, tot het domein van D-W gaan behoren, zijn in 
dit verslag ook de activiteiten vermeld die formeel niet onder de verantwoordelijkheid van D-W vie-
len. 
Waar mogelijk is tevens geschetst welke acties in 2021 worden voorzien. 
 
1. Oprichting:  

Op 3 augustus 2020 is door mr. J.A. te Lindert, notaris te Doesburg, de akte verleden voor 
de oprichting van de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (D-W). De conceptstukken 
zijn opgesteld door een aantal leden van de Initiatiefgroep, die haar goedkeuring aan de set 
heeft gehecht. 
 

2. Beperking activiteiten: 
Door de coronacrisis moest het aantal activiteiten in 2020 worden beperkt qua omvang en 
frequentie. 
 

3. Aantal bestuursvergaderingen D-W in 2020:  
Twee. 
 

4. Inschrijving Kamer van Koophandel:  
D-W is ingeschreven onder het KvK-nummer 7842102. 
 

5. Opening bankrekening:  
D-W heeft een rekening geopend bij Triodos Bank. Het banknummer is: NL57 TRIO 0320 
1037 65 t.n.v. Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 
 

6. Aantal leden:  
Op 30 april 2021 bedraagt het aantal leden van D-W 17. Het lidmaatschap is gratis. Door de 
beperkingen als gevolg van corona is de ledenwerving tot nu toe beperkt. Het lidmaatschap 
kan worden aangevraagd via de website. 
 

7. Website: 

• In september 2020 is de website www.dieren-west.nl operationeel geworden.  

• De Webredactie vult de website met actualiteiten in onze wijk. Het bevorderen van een 
actiever gebruik van de site door de bewoners is door de coronacrisis website achter-
wege gebleven. Ook is het niet gelukt de samenstelling van de Webredactie uit te brei-
den. 

• Van af het moment van in gebruik name hebben gemiddeld circa 3.000 bezoekers de site 
bezocht. Het aantal bezoeken wordt sterk beïnvloed door actuele situaties zoals het ver-
schijnen van de Goede Buur en het plaatsen van de lichtkrant door de gemeente Rheden.  
Deze lichtkrant kon slechts een korte periode worden gebruikt omdat de gemeente de 
krant heeft ingezet voor de communicatie over coronamaatregelen. 
 

8. NIEUWS:  
De e-mailbrief waarmee de Webredactie abonnees wijst op de aanvullingen van de website. 
Het aantal abonnees per 31-04-2020 bedraagt 70. Een (gratis) abonnement op NIEUWS kan 
via de website worden aangevraagd. 
 

9. Public relations:  
Naar aanleiding van de oprichting van D-W is een persbericht opgesteld dat naar negen me-
dia is gezonden. Bij ‘Rheden Nieuws’ en in de Regiobode is aandacht geschonken aan de 

http://www.dieren-west.nl/
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oprichting van D-W. Het persbericht is ook verzonden aan de afdeling Voorlichting van de 
gemeente Rheden. Ook is inmiddels via een brief het College van B&W in kennis gesteld 
van het bestaan van D-W. Voorgesteld is dat ons de mogelijkheid wordt geboden ons te pre-
senteren. Daarbij wordt wat D-W betreft ook aandacht geschonken aan de ontwikkeling van 
de Solarparking het voormalige hockeyveld/de Natuurtuin. 
In 2021 moeten activiteiten worden ontwikkeld gericht op een betere naamsbekendheid , op 
meer leden voor D-W en abonnees op NIEUWS. Het organiseren van wijkavonden in het na-
jaar van 2021 draagt ook bij aan de naamsbekendheid. 
 

10. Goede Buur: 
In 2020 is de Goede Buur twee maal verschenen en huis aan huis bezorgd. Gepland ston-
den tenminste vier edities. Dit aantal is niet gehaald omdat door de coronamaatregelen wei-
nig activiteiten zijn ontplooid. 
 

11. Duurzaam Dieren-West: 

• Een belangrijke activiteit van de Werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW) is het orga-
niseren van wijkavonden over het verduurzamen van de wijk. Daar is in 2020 door de co-
rona niets van terecht gekomen. 

• Er is gewerkt aan de herinrichting van de website en de oorspronkelijke website van de 
WDDW is uitgewerkt tot een algemene website van de wijk. De website is verder uitge-
bouwd en biedt meer mogelijkheden voor wijkbewoners om niet alleen het nieuws te vol-
gen, maar er ook op te reageren. 

• Het contact met de gemeente is (digitaal) doorgegaan. Er worden transitieplannen op 
wijkniveau voorbereid. Wij willen daar als inwoners betrokkenheid bij. Wij zijn een samen-
werking aangegaan met de andere wijken in Dieren en Ellecom. 

• Er is een klimaatplatform in voorbereiding dat in 2021 van start zal gaan. Dit platform is 
een vertegenwoordiging van inwoners uit de wijken die regelmatig met de gemeente pra-
ten over de klimaataanpak in Rheden. 

• Als het kan willen WDDW in Dieren-West weer wijkavonden organiseren die gaan over de 
energiestrategie voor Dieren-West. Ondertussen praten we met de gemeente over steun 
om grootschaliger te kunnen werken aan het verduurzamen van de woningen, voor de in-
woners die dat willen. Eerdere isolatieprojecten bleken zodanig succesvol dat we dit 
daarom willen gaan uitbreiden. Dit krijgt in 2021 haar beslag.  

 
12. Herinrichting voormalig hockeyveld / realisatie Natuurtuin:  

Een aantal afstemmingen heeft in 2020 plaatsgevonden met de gemeente omtrent het initia-
tief van de Projectgroep Natuurtuin. De gemeente heeft daarbij de wens te kennen gegeven 
om 1/3 deel van het voormalige hockeyterrein, dat binnen het waterbeschermingsgebied 
valt, te bebouwen met woningen. Voor het overige 2/3 deel van het terrein kan de project-
groep een financieel haalbaar plan voor een Natuurtuin ontwikkelen, maar pas nadat de con-
touren van het bebouwingsplan gereed zijn. Voor die tijd zal nadrukkelijk door de gemeente 
en de projectgroep met de direct omwonenden worden afgestemd over de nadere invulling 
van zowel de woningbouw als de natuurtuin.    
 

13. Buurtpreventie: 
In Dieren-West is de afgelopen jaren gewerkt aan buurtpreventie. Het gehele gebied ten 
noorden van de Admiraal Helfrichlaan is verdeeld in vier aaneengesloten deelgebieden. Ten 
zuiden van de Admiraal Helfrichlaan zijn enkele buurtpreventie groepen opgericht maar die 
vormen nog geen dekkend geheel.  
 
Een aantal malen is terecht gebruik gemaakt van deze Whatsapp, maar ook is een aantal 
malen dit medium niet gebruikt voor de doelstelling: het signaleren van verdachte situaties 
na het melden bij 112. Er is blijkbaar behoefte om naast de buurtpreventie-app een wijk- of 
buurtapp te hebben voor meer algemene onderwerpen. 
In 2021 wordt getracht buurtpreventie in te voeren voor heel Dieren-West en zal aandacht 
worden geschonken aan het juiste gebruik van de app en het gebruiken van een buurtapp 
voor algemene doeleinden. 
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14. Overlast: 
Het afgelopen jaar is een aantal afstemmingen geweest tussen een aantal inwoners van Die-
ren-West, de burgemeester van Rheden, Carol van Eert, en de politie. Er is regelmatig over-
last van hangjongeren, die crossen met auto's, quads en scooters op de parkeerplaats ‘Het 
Nieuwland’, Kolonieweg en Veldweg met aanliggende parkeerplaatsen. Naast de overlast in 
de vorm van lawaai, muziek, geschreeuw, knalvuurwerk en crossgeluiden, laten de jongeren 
als getuige veel rommel achter. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) 
hebben toegezegd de genoemde gebieden intensiever te controleren.  
 

15. Straatcontactpersonen: 
De Straatcontactpersonen zijn in 2020 éénmaal bijeen geweest voor het uitwisselen van er-
varingen. Helaas blijkt het moeilijk bewoners te vinden voor het vervullen van deze rol.  
 

16. Wandelclub ‘De Veluwe Zwervers’: 
Vanaf de oprichting door de Initiatiefgroep in 2016 wandelt een groep van gemiddeld 15 be-
woners met de leeftijd van 55+ bijna wekelijks op donderdag om 10.00 uur routes in en bui-
ten de Veluwe Zoom met een tempo van circa 5 km per uur. 
De wandelingen vinden plaats onder leiding: Johan Boers, met ondersteuning door Gerd op 
den Beeck. Belangstellende kunnen zich melden. Voor nadere informatie zie Dieren-West 
Conclusie: de groep is tevreden, zeker over de stemming. 
 

17. Bijenlint: 
Door de coronamaatregelen kon deze activiteit in 2020 niet worden voortgezet.  
 

18. Opschoondag: 
Door omstandigheden kon de coördinator in 2020 deze activiteit niet organiseren.  
 

w.g. Dieren, 3 mei 2021 
 
 
 
Petra Boender, secretaris/penningmeester 

https://dieren-west.nl/activiteiten-2/wijkactiviteiten-2/wandelgroep/

