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 BETER EEN 
        

 
 
Zorgen voor elkaar in onze wijk Dieren 
Noord West betekent aandacht 
schenken aan elkaars welbevinden en – 
indien wederzijds gewenst – elkaar een 
helpende hand toesteken. 

 
Burendag in Dieren NW op zaterdag 24 
september. Opnieuw muziek, gezelligheid 
en noeste arbeid op het heideveldje in de 
Slenk. Maar dezelfde middag ook een 
burenmiddag in de Köllinglaan. Spelletjes 
voor jong en oud en lekkere hapjes voor 
iedereen. Ook in de Köllinglaan is deze 
middag inmiddels een gewaardeerde 
traditie. Een uitdaging voor andere wijkjes 
om het ook eens te proberen.  

 
 
Maar de tijd voor buitenspelen en BBQ’s is 
nu voorbij. De dagen worden korter en met 
het verzetten van de klok neemt het aantal 
inbraken en insluipingen toe. Veel 
inbraken vinden plaats tussen het eind van 
de middag en begin van de avond. Veel 
mensen eten standaard rond dat tijdstip. 
Als er in een woning rond die tijd geen 
licht brandt, wijst dat vaak op de 
afwezigheid van de bewoners. Een dief 
kan op dat moment zijn slag slaan. 

 

 

 

 

DAN EEN VERRE VRIEND 

 
Om daarvoor te waarschuwen liepen op 
woensdag 19 oktober – aan het begin van 
de avond - zo rond etenstijd - een viertal 
buurtpatrouilles van bewoners een ronde 

in Dieren NW. Elke patrouille onder leiding 
van een wijkagent liet papieren voetsporen 
achter via open deuren, ramen in de  
huizen en schuurtjes waar zij een bezoek 
brachten. ‘Deze schoenafdruk had van 
een insluiper kunnen zijn…’ is dan de 
oproep tot meer voorzichtigheid die de 
bewoner op een later moment ergens in 
zijn huis kon aantreffen.    

 
 

Op dinsdag 15 november 

komt het onderwerp  

Veiligheid en Inbraakpreventie 

in de Ontmoetingkerk voor de bewoners 
van heel Dieren West weer aan de orde. 
Inloop vanaf 19.00, aanvang 19.30 uur.  
 
Het programma voor deze buurtavond is 
nog niet definitief maar wel helemaal 
gericht op de praktijk. Wat moet je doen 
en wat moet je laten om zo’n uiterst 
onplezierige gebeurtenis, als inbraak of 
erger, zo goed mogelijk te voorkomen.  
Aan enige programmaonderdelen wordt 
nog gewerkt maar in ieder geval kunt u 
tegemoet zien:  
0  Een kort verslag van enkele bewoners 
    over hun bevindingen tijdens de 
    buurtpatrouille op 19 oktober,  
0 Hoe geef ik mijn woning een  
   politiekeurmerk  
0 Tips en interactie met de wijkagenten  
 
Naar verwachting wordt de bijeenkomst zo 
rond 21.30 uur beëindigd.   
 
De leden van de initiatiefgroep NW zijn 
te bereiken met het e-mail adres:  
 

nwdieren@xs4all.nl 

mailto:nwdieren@xs4all.nl


Dieren ZW 
Na de Wijkenquête ‘Ik buurt mee !’ in heel 
Dieren West van de gemeente Rheden 
was er voor alle bewoners van West (NW 
+ ZW) in april een (goedbezochte) 
bijeenkomst in de Ontmoetingskerk. In mei  
volgde in Polysport een bijeenkomst voor 
hen die zich als vrijwilliger hebben 
aangemeld. Als vervolg hierop staken op 
27 september negen wijkbewoners van 
Dieren ZW de hoofden bij elkaar.(zie ook 
het bericht in de Regiobode van 26 okt.)  
 
In navolging van Dieren NW, waar reeds 
enige tijd een initiatiefgroep van bewoners 
actief is, heeft zich nu ook in ZW zo’n 
groep gevormd die nadenkt  over 
gewenste ontwikkelingen   

in de eigen wijk ZW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze ‘Septembergroep ZW’ informeert de 
bewoners van hun wijk nu als volgt:  
Onze eerste stap zal een nader onderzoek 
zijn waaraan in onze wijk behoefte bestaat. 
Onmiddellijk daarna komt de vraag hoe de 
bewoners van Dieren ZW meer samen 
kunnen werken om de eigen buurt te 
verbeteren. Want volgens de gemeente 
ontstaat er meer ruimte voor initiatieven 
van de burgers zelf. Mogelijke verbeterin-
gen zijn in de enquête van de gemeente 
door de bewoners zelf aangedragen. Maar 
ook wat betreft veiligheid, “noaberhulp” en 
leefbaarheid is nog veel te bereiken.   
 
Ook weten wij dat veel bewoners zich 
graag willen inzetten voor de wijk. Wat is 
er nodig om een zo breed mogelijke inzet 
te krijgen van zoveel mogelijk bewoners? 
 
Wij hebben met elkaar afgesproken om  
“het wiel” niet opnieuw uit te vinden maar 
ons vooral te richten op de succesvolle 
voorbeelden in Dieren zelf, binnen de 
gemeente Rheden of elders.  
 
We hebben contact met leden van de 
Initiatiefgroep van Dieren NW en we 
hechten veel belang aan samenwerking 
met hen. Een voorbeeld daarvan is deze 

brief aan u -  bewoners van ZW -  in deze 
“Goede Buur”, die alleen voor deze 
gelegenheid zowel in NW als in ZW zal 
worden verspreid. 
 
Wij, ondergetekenden, hebben de 
“Septembergroep ZW” toegezegd om over 
onze bevindingen eind dit jaar te 
rapporteren en dan gezamenlijk te kijken 
naar de vervolgstappen.      

 
Maar op dit moment is aan de orde: de 

bijeenkomst van 15 november 2016 
over veiligheid en inbraakpreventie 
in de Ontmoetingskerk. In deze 

nieuwsbrief heeft u daarover al kunnen 
lezen. Wij rekenen op veel belangstelling 
vanuit Zuid West. Het is goed mogelijk dat 
deze avond interessante activiteiten in de 
buurt op zal leveren. Het zal dan duidelijk 
worden hoe belangrijk de rol van de 
bewoner is voor veiligheid in de 
leefgemeenschap van Dieren ZW.  

Maar allereerst staan wij open voor  
suggesties die ons helpen de ideeën 
in de wijk ZW meer handen en 
voeten te geven.   
Uiteindelijk moeten we dat samen doen. 
Wij vragen u bij voorkeur direct te 
reageren per mail of telefoon; of spreek 
ons aan in de pauze op de avond van de 
15de november of na afloop ervan.  

Wijkbewoners die willen meedenken 
en meedoen zijn hard nodig! 
De “Septembergroep ZW” zal na hun 
bijeenkomst eind 2016 de bewoners in de 
wijk Dieren-ZW opnieuw informeren over 
de ideeën die in de groep aan de orde zijn 
en over vervolgstappen.   
 
Maar neem al lang vóór dat moment 
contact op – met, en zeg uw medewerking 
toe – aan, de  “Septembergroep ZW”.  
 
Namens deze:    Gerhard Heerink 

    (gerhard@heerink.info) 
en      tel. 0313 419001  
Cor Verhoeven  
(cor.verhoeven@xs4all.nl)  
tel: 0313 415233. 
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