
 
Energietransitie 

Aanpassing programma Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) 

Het afgelopen half jaar is de werkgroep in overleg geweest met de gemeente over de betrokkenheid 
van de inwoners bij het ontwikkelen van een wijkuitvoeringsplan (WUP). In dit plan worden 
mogelijkheden geschetst om Dieren-West af te koppelen van het (aard)gas. Over het ontwikkelen van 
dit plan ging de digitale wijkavond van 24 november jl.  
Het ontwikkelen van zo’n plan heeft veel voeten in de aarde, ook om de WDDW daarin de gewenste 
plaats te geven.  
De werkgroep hoort ondertussen dat wijkbewoners zich afvragen of op het WUP gewacht kan worden 
of dat we nu al zelf aan de slag moeten, bijvoorbeeld met het isoleren van ons huis.  
 
De actualiteit van de dag houdt de werkgroep bezig en daarom is WDDW tot de conclusie gekomen 
dat we niet kunnen afwachten en dat we met concrete, actuele onderwerpen in de wijk aan de slag 
moeten. Ons motto was en is dat verduurzamen gemakkelijker gaat als we dat zo veel mogelijk samen 
proberen te doen! 
 
WDDW voelt op basis van de actualiteit de druk om het eigen programma nadrukkelijker op te pakken. 
Bovendien vinden we dat het project WUP van de gemeente als zodanig sterker gemaakt kan worden 
om er als WDDW goed naar inwoners mee uit de voeten te kunnen. Daarmee laat de werkgroep het 
ontwikkelen van het WUP Dieren-West (vooreerst) meer bij de gemeente. Dit standpunt is met de 
gemeente besproken. 
 
Hoe verder? 
In september 2022 komt een WDDW-programma, gericht op het concrete en actuele onderwerpen. 
Die leggen wij aan de wijk voor. Nu al is bekend dat de volgende onder-werpen/vragen zeker aan bod 
komen: 

• De actualiteit rond de subsidies en de regels voor de aanvraag daarvan. 

• Hoe maakt je een isolatieprogramma voor je huis. 

• De (aankomende) warmtetechnieken voor woningen. 

• De klimaatadaptatie voor je woning. 

• Het werken aan/inzetten van voorbeeldwoningen in de wijk. 
 
Meerdere mensen hebben zich al aangemeld voor verschillende thema’s. Maar de vraag is: wie wil 
WDDW verder helpen bij het uitwerken en organiseren van een thema. In het verleden is gebleken dat 
er veel kennis is in de wijk en het zou mooi zijn als die kennis meer kan worden benut. Je kunt je 
aanmelden via duurzaam@dieren-west.nl. Ook voor vragen over voorgaande is dit mailadres te 
gebruiken. 
 
De komende maanden is het vanwege de vakantietijd niet mogelijk om bij elkaar te komen. Maar in 
augustus/september pakken we de draad weer op en houden z.s.m. een wijkavond om de voortgang 
met elkaar te bespreken. 
 

Operatie Steenbreek 

De maand juni Operatie Steenbreek in Dieren West  

Woon je in Dieren West en wil je een klimaat- en natuurvriendelijke tuin? 
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Doe dan mee met de operatie Steenbreek! In juni 2022 organiseert de Werkgroep Duurzaam Dieren 
West (WDDW), samen met de gemeente Rheden, deze actie in de wijk Dieren West. Deelnemende 
bewoners worden geholpen met het vervangen van de tuinverharding door groene planten en met 
het afkoppelen van de riolering en het regenwater vervolgens te infiltreren in de tuin. 
 
De gemeente zorgt voor gratis afkoppelmaterialen, tuinaarde en de afvoer van geel zand en tegels. 
Bewoners voeren zelf de werkzaamheden uit onder begeleiding van de werkgroep. Woon je in 
Dieren West en wil je meedoen? Geef je dan op bij de werkgroep uiterlijk 6 juni door een e-mail te 
sturen naar groen@dieren-west.nl (vermeld daarbij naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
gewenste tuinplannen). Iemand van de werkgroep komt langs om de plannen te bespreken, waarna 
de werkzaamheden nog in juni uitgevoerd kunnen worden.  
 

 
 

Wijkschoonmaakdag  17 september 2022 

Dit is de dag dat de grootste, wereldwijde opruimactie plaatsvindt; de World Clean Up Day. Samen 
met mensen uit 180 landen houden we die dag een grote opruimactie om zoveel mogelijk zwerfvuil 
te verzamelen. 
Het zou geweldig zijn als we op deze dag voor een paar uur, met zoveel mogelijk buurtbewoners de 
wijk ingaan om al het vuil dat niet in onze straten en plantsoenen thuishoort, op te ruimen. 
Dus; bent u het zwerfvuil ook zat, is het u een doorn in het oog, wilt u ook bijdragen aan een schone 
buurt en eveneens het milieu ontlasten en de dieren helpen, doe dan mee met onze 
wijkschoonmaakdag.  
Het is tevens een leuke manier om andere buurtbewoners te leren kennen. 
 
Aanmelden voor deze dag kan via het contactformulier op de website van Dieren West. www.dieren-
west.nl 
 

Insluiping of inbraak is een heel vervelende ervaring 

Met de Whatsapp Buurtpreventie willen we een bijdrage leveren aan de veiligheid in 
onze buurt. In Dieren Noord-West (ten Noorden van de  admiraal Helfrichlaan) zijn 4 
groepen actief met in totaal ruim 275 deelnemers. 

De opzet is om in actie te komen als je getuige bent van (een poging tot) inbraak. Bel 112 en meldt de 
situatie aan je buurtbewoners met de Whatsapp Buurtpreventie. Doe dit ook als je verdacht gedrag 
van onbekenden in onze wijk ziet. Als dit veilig voelt, vraag dan eerst de persoon of je kunt helpen. 
Daarmee help je mensen met goede bedoelingen, maar ontmoedig je eventuele slechte 
bedoelingen. Het woongenot in jouw buurt wordt daardoor groter.  
Wil je meer weten, meedoen, of ondersteuning bij het opstarten van een Whatsapp 
Buurtpreventiegroep? Het vergt niet veel tijd. Raadpleeg dan de informatie in Dieren-west.nl/in de 
wijk D-W/ buurtpreventie of stuur een e-mail naar  buurtpreventie@dieren-west.nl. 
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’t Dierense Buurtkastje  

In januari is er aan de Domeinlaan bij de Ontmoetingskerk een buurtkastje 
geplaatst. Het Buurtkastje is een sociale ontmoetingsplek voor iedereen en het 
principe van het kastje is simpel: ‘Geef wat je kunt missen, neem wat je nodig 
hebt’ In het kastje staan levensmiddelen om te ruilen. Het doel is tweeledig: 
minder voedsel verspillen en helpen van mensen met een minimum inkomen. Het 
is dus een win-win situatie. 
Mensen die als goede buur iets kunnen en willen missen kunnen artikelen in het 
kastje leggen. Mensen die iets nodig hebben kunnen een artikel uit het kastje 
pakken (max. 3 per keer). Zo help je elkaar. Het kastje is de afgelopen maanden al 
een groot succes gebleken en kan doorlopend aanvulling gebruiken. Heeft u 

producten die u zelf niet gebruikt, dan kunt u deze achterlaten in het buurtkastje. De producten 
moeten wel aan een paar voorwaarden voldoen: 
* Ze zijn nieuw in de originele verpakking 
* Het zijn houdbare producten of verse producten die buiten de koelkast bewaard kunnen worden 
(fruit / groente) 
* Het zijn levensmiddelen die ook in de supermarkt verkrijgbaar zijn, m.u.v. tabak, alcohol en 
medicijnen.  
Een groep buurtbewoners uit de omgeving Domeinlaan houdt de doorstroom in de gaten. 
 

Over het Bijenlint 

Was het dat we na de coronaperiode uitgedund waren tot nog maar 2 mensen, kan ik nu gelukkig 
mededelen dat we er 3 nieuwe vrijwilligers bij hebben. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, aangezien 
er nog heel veel werk aan de winkel is.  
Sinds een paar weken zijn we weer wekelijks aan de slag. Momenteel zijn we druk bezig met de 
insectentuin op de hoek van de Eduard van Beinumlaan, Willem Pijperlaan en de Peter van 
Anrooylaan. De gemeente heeft het stuk van gras ontdaan, daarna hebben ze er twee verschillende 
biologische bloemen- en kruidenzaadmengsels gezaaid. De lager blijvende varianten aan de randen 
en in het midden de wat hoger wordende varianten. Ook hebben ze een paar bomen en struiken 
geplant met een hoge stuifmeel en nectarwaarde; een spork (vuilboom), drie struikhedera’s, een 
hulst, een vlinderstruik en een Gelderse roos. En eind verleden jaar hebben we ca. 400 biologische 
bloembollen geplant, welke betaald en gedoneerd zijn door enkele buurtbewoners. Tevens hebben 
we toen ook alvast een begin gemaakt met de bouw van een insectenhotel, welke we nu aan het 
afmaken en aan het verfraaien zijn, zodat het een mooi en gevarieerd onderkomen wordt voor de 
bijen en andere insecten. En ook wij leren dagelijks bij, want het is een feit dat ca. 80% van de wilde 
bijen, in de grond nestelen en overwinteren, dus we zijn ook een kleine bijenburcht aan het creëren, 
waar ook die grondbewonende en –nestelende diertjes hopelijk hun onderkomen kunnen vinden. 
Binnenkort als het meeste werk in de insectentuin klaar is, gaan we een begin maken met een 
insectenhotel en – burcht aan de Huygenslaan. Eveneens zullen we daar een begin maken met het 
achterstallig onderhoud van de bloemen- en kruidenweide. 
Al met al hebben we nog een heel hoop werk te verrichten op de huidige drie stukken bijenlint, en 
eventuele nieuwe linten, dus nieuwe vrijwilligers blijven van harte welkom. 
 
Vragen en/of aanmeldingen kunt u sturen naar: bijenlintdieren@gmail.com 

 

De ‘Maai-Mei-Niet’ maand 

Laat je gazon in de maand mei voor de verandering eens groeien. Met de campagne 'Maai Mei Niet' 
worden mensen in Engeland en België al jaren lang opgeroepen om het gras te laten staan.  
Door het gras om de vier weken te maaien wordt het een rijkelijk buffet voor belangrijke insecten 
zoals bijen, waaronder hommels, kevers en vlinders. Het resultaat is dat je uiteindelijk zelfs tot tien 
keer meer bijen kan aantrekken. Met name wilde bijen zijn hiermee geholpen. En dit is belangrijk 
omdat het helemaal niet goed gaat met de bijen en hommels in Nederland die, als superbestuivers, 
cruciaal zijn voor de productie van ons voedsel en voor het gehele ecosysteem. Van de 359 soorten 
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wilde bijen in Nederland is inmiddels 55% bijna of zelfs al volledig uitgestorven, en het ziet ernaar uit 
dat die trend zich de komende jaren verder doorzet met grote gevolgen voor de bijen-stand, de 
biodiversiteit en de lokale voedselproductie in Nederland. Door uw gazon een maand niet te maaien 
en te laten groeien zijn insecten enorm geholpen. Een bijkomstige reden om het gras te laten staan is 
dat deze hierdoor ook beter bestand is tegen droogte. 
Kortom: doe mee met de Maai-Mei-Niet maand en help o.a. de bij overleven! 
 

*** 

 
 


