
 

 

Coöperatieve Vereniging Dieren-West  
Bestuur 

 

 

 
wodata/cvd-w/alv.vj’21/bijlage 5 v1.0  1 

Notitie d.d. 3  mei 2021        Bijlage 5 

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

Van : Bestuur 

Inzake : Voordracht kandidaat bestuursleden 

 

Het bestuur stel voor de volgende bewoners met ingang van 18 mei 2021 te benoemen als lid van 
het bestuur van D-W: 
 
1. Gerhard Heerink 

 
Vanaf het prille begin ben ik met veel plezier lid van de werkgroep 
Duurzaam Dieren-West. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond 
en verschillende managementfuncties en bestuursfuncties vervuld 
in voornamelijk de zorgsector, op het terrein van bestuur en be-
drijfsvoering. 
 
Nu, na mijn betaalde loopbaan, wil ik mij graag blijven inzetten 
voor lokale maatschappelijke zaken, met name daar waar burger-
kracht van belang is. Dat is aan de orde bij de energietransitie. Ik 
zet me graag in om met elkaar het algemene burgerbelang over 
het voetlicht te brengen. De energietransitie zal voor ons als inwo-
ners van Dieren West haalbaar en betaalbaar moeten gaan wor-
den en een toekomstbestendige energie-oplossing bieden voor 
onze woningen. Daar kunnen we als burgers, met een actieve  

 

opstelling, zelf een steentje aan bij dragen. Ik werk graag mee aan die burgerpositie, die e rtoe 
gaat bijdragen dat wij betrokken kunnen zijn bij de toekomstige duurzame energie-oplossingen 
in de wijk. 
De coöperatieve vereniging is ondersteunend, een vehikel, opent mogelijkheden voor partner-
schap met organisaties (onder meer de gemeente), die voor ons als inwoners van Dieren-West 
van belang zijn. Bovenal is het een structuur waarin de inwoner een stem wordt gegeven en die 
is daarmee mede bepalend voor de te lopen koers. Aan een goed verloop zit een bestuurlijk as-
pect. Daaraan wil ik door toetreding tot het bestuur een bijdrage leveren. Ook de koppeling met 
de Werkgroep Duurzaam Dieren West zal van groot belang blijken.  

 
2. Wim Burgmeijer 
 

In het voorjaar van 2015 ben ik toegetreden tot de Initiatiefgroep 
Dieren Noord-West, die zich later ging inzetten voor heel Dieren-
West. In dat jaar ben ik begonnen mijn werkzaamheden als zelf-
standig Business Consultant af te bouwen. Ik heb zowel een tech-
nische- als een bedrijfskundige achtergrond. Als manager en be-
stuurder heb ik geopereerd in zowel de energie-, water-, re-inte-
gratie-, onderwijs- en zorgsector. 
 
Met ons gezin zijn we in 1991 vanuit Arnhem in Dieren komen wo-
nen. Na het beëindigen van mijn bedrijf kreeg ik meer tijd om me 
in te zetten voor de wijk, wat ik eerder vele jaren gedaan heb in de 
Wijkvereniging Paasberg en Wellenstein in Arnhem. Onderwer-
pen, die mij aanspreken zijn gerelateerd aan de openbare ruimte, 
zowel ten aanzien van het openbare groen, de infrastructuur van 
wegen, woningbouw, veiligheid en de zorgstructuur. Een belang-
rijke opgave is om mensen uit de wijk te stimuleren om te komen 
met initiatieven, die onze woonomgeving en de zorg voor en met 
elkaar ten goede komen. Een fijne woonwijk voor jong en oud. 

 

 
 
 


