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Werkwijze van de 
Initiatiefgroep Dieren NW 
 
Het logo van ‘Buren voor Buren’ bevat 
de boodschap (tevens oproep), die wij 
als Initiatiefgroep tot de bewoners van 
de wijk Dieren NW door willen laten 
dringen:   
  
Zorgen voor elkaar in onze wijk Dieren 
Noord West betekent aandacht 
schenken aan elkaars welbevinden en 
– indien wederzijds gewenst – elkaar 
een helpende hand toesteken. 
 
Om te bereiken dat de inwoners van 
Dieren NW bereid zijn zich overeen-
komstig te gedragen heeft de Initiatief-
groep zich allereerst gerealiseerd dat 
de bewoners elkaar beter moeten leren 
kennen.  
 
En ook, dat zij besef krijgen dat er in 
Dieren NW - in de wijkjes en hofjes van 
Dieren NW -  sprake moet zijn van 
evenzovele ‘gemeenschapjes’ die in 
hun eigen straat, laan of wijkje hun 
medebewoners een beetje in de gaten 
houden en elkaar zo nodig te hulp 
schieten, zonder dat het ontaardt in 
een sociale controle. 
 

 
 
 
 

DAN EEN VERRE VRIEND 

 
De Initiatiefgroep, gestart in het najaar 
van 2014, heeft zich om die reden in 
het kader van “Buren voor Buren’, met  
ondersteuning van de gemeente 
Rheden, gericht op het organiseren 
van bewonersbijeenkomsten en het  
aanmoedigen van deelname aan de 
landelijke burendag.  
 
Een andere aanzet is de vorming van 
werkgroepen op verschillende 
interessegebieden met een 
wijkbewoner die zo’n groep ‘trekt’ en 
daar dan ook de verantwoording voor 
neemt. Zie hiervoor de laatste twee 

uitgaven van deze ‘Een Goede Buur’, 
de  nieuwsbrief voor Dieren NW, die 
enige malen per jaar (in 2016 wordt dat 
vijf maal) onder meer dan 700 
huishoudens in Dieren NW wordt 
verspreid.  
 
De Initiatiefgroep richt zich er 
nadrukkelijk op dat de bewoners van 
Dieren NW zelf activiteiten gaan 
ontwikkelen die hun buurtgemeen-
schap(je) ten goede komen. (een bij 
uitstek ‘bottom up’ aanpak) De latente 
bereidheid om iets te doen moet in - de 
volle breedte van - de wijk worden 
onderkend en worden losgemaakt. 
 

 
Laat alle bloemen bloeien 

 
Komt er iemand uit de wijk met een 
idee dat hij/zij m.b.v. medebewoners 
verder wil uitwerken dan krijgt hij hulp 
van de Initiatiefgroep (in de vorm van 



publiciteit en zo mogelijk en gewenst 
een advies hoe het aan te pakken) 
 
Iedere ‘trekker’ van een werkgroep is 
verantwoordelijk voor hetgeen hij ad 
hoc op zich neemt en hoe hij/zij in 
overleg met zijn werkgroepsleden dat 
aanpakt. Wie niet meer kan of wil 
meedoen, maakt zonder ‘gedoe’ plaats 
voor een ander. 
 
Al deze activiteiten, gericht op het 
ontwikkelen van ‘gemeenschapsbesef’ 
zijn, naar de mening van de 
Initiatiefgroep, tevens het middel om 
uiteindelijk die wederzijdse informele 
hulp in de wijk Dieren NW van de  
grond te krijgen.)*  
 
Onder de vragers en aanbieders van 
deze informele hulp is het een 
voortdurend komen en gaan en zij 
zullen zich gedragen naar hun eigen 
inzicht en zich al of niet organiseren of 
groeperen. Aan twee kanten (vraag en 
aanbod) zou het als een dynamische 
organisatie kunnen worden gezien, die 
het mogelijk maakt dat de participanten  
doeltreffend opereren.  
 
Allerlei soorten hulp, voor alle 
wijkbewoners die daar behoefte aan 
hebben, moeten continue blijven 
functioneren, ondanks en gegeven de 
dynamiek. Een dynamische organisatie 
heeft per definitie geen vaste vooraf 
bedachte structuur en is nooit af. 
 
Het is daarmee duidelijk dat de 
Initiatiefgroep een gestructureerde 
wijkvereniging niet als een middel ziet 
haar voornemen te realiseren. De 
wijkverenigingen, bij de Initiatiefgroep 
bekend, kunnen weliswaar bogen op 
een redelijk ledenbestand (door lage 
contributie), maar de inhoudelijke 
inbreng van de betalende leden is 
minimaal. Zo’n wijkvereniging verstart; 
een zich moeizaam vernieuwend 
bestuur van zo’n vereniging plus 
enkele getrouwen bepalen het beleid 
en de activiteiten (bij uitstek: top down).  
 

 
alles komt van boven 

 
Bovendien - hoe gering ook de 
contributie - er bestaat een tweedeling 
in de wijk: wel of geen lid van de 
buurtvereniging. Geen lid zijn betekent 
een drempel om zich te melden voor 
een aansprekende activiteit. (voor 
zover men als niet-lid daar kennis van 
kan nemen.) 
 

-0-0-0-0-0-0- 
 

)*  Voor deze activiteiten behoort de 
 gemeente Rheden, naar de mening 
 van de Initiatiefgroep, een jaarlijks 
 budget voor haar verantwoording te 
 nemen, beseffend dat als het  budget 
 enig jaar niet wordt verleend, het 
 groeiproces om in Dieren NW de 
 informele hulp van de grond te krijgen 
 wordt onderbroken. Een vijfjaarlijkse 
 evaluatie van de bereikte resultaten,  
 samen met de gemeente, lijkt de 
 Initiatiefgroep passend.   
 
In de Initiatiefgroep hebben zitting:  
 
Johan Boers 
Rients Boiten 
Wim Burgmeijer 
Adriaan Dolk 
Frans Reynders 
Erik Spaink   
Aleid van de Velde  
Henk de Zwart  
 
De leden van de initiatiefgroep zijn te 
bereiken met het e-mail adres:  
 

nwdieren@xs4all.nl 
 
. 
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