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 BETER EEN 
        

 
 

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

Op weg naar Duurzame 
Energie 

9 mei in de Ontmoetingskerk 
 

Inloop vanaf 19.00 uur 
Aanvang: 19.30 uur 

 

We kunnen er niet meer omheen. Ook 
wij niet in Dieren West. We gaan 
overstappen naar duurzame energie. 
Kolencentrales, Gronings en Russisch 
gas hebben hun tijd gehad. Effectieve 
isolatie van onze woningen, wind– en 
zonnenergie komen er voor in de 
plaats.   
 

  

 

 
 

 

 

  DAN EEN VERRE VRIEND 
 

Niet alleen in nieuwbouw maar ook in  
bestaande woningen gaat deze omslag 
zich onherroepelijk voltrekken. Voor 
zowel huurders als huiseigenaren is dit 
van belang.  
 

Want de beschikbare alternatieven zijn 
voordeliger in gebruik dan die vervuil-  
ende kolen, gas of olie. De vraag is 
alleen welke oplossing in uw specifieke 
situatie het meest voor de hand ligt.  
 

Vangt uw dak voldoende zonlicht? Is 
het wel geschikt voor plaatsing van 
zonnepanelen? Maar er zijn ook 
andere mogelijkheden voor besparing 
op energiegebruik en toepassing van 
duurzaam opgewekte energie.     
 

Wat zijn de kosten en opbrengsten 
voor uzelf? Wat zijn de financierings-
mogelijkheden? Is een collectieve actie 
aan de orde? (zoals plaatsing van 
zonnepanelen op daken van openbare 
gebouwen)  

 
Hoe zit het precies en hoe pak je het 
aan? Om deze vragen te bespreken 
organiseert de werkgroep Duurzaam 
Dieren West (DDW) deze bijeenkomst 
op 9 mei in de Ontmoetingskerk.  
duurzaam@dieren-west.nl  
 

Ook, is het plan om op deze avond 
informatie uit te wisselen over de 
technische en financiële kanten van uw 
eventuele overstap naar duurzame 
maatregelen en welke overwegingen 
spelen nog meer bij zo’n overstap.  
 

De insteek voor deze avond is, dat 
iedereen die dat wenst voor zichzelf 
een gedegen duurzaam-wonen-plan 
kan gaan maken. Ook willen we 
bespreken hoe we als werkgroep 
iedereen in de wijk West daarbij 
kunnen ondersteunen. 
 

Dinsdag 9 mei 19.30 uur 
in de Ontmoetingskerk. 

mailto:duurzaam@dieren-west.nl


WIST U DAT …. 
in dezelfde Ontmoetingskerk 

tweemaal per maand op donderdag-
avond om 18.00 uur een warme 
maaltijd wordt opgediend, ook voor 
personen die geen lid zijn van de kerk?  
 

Geniet van een smakelijk maal en ook 
van de gezelligheid met uw disgenoten. 
Volwassenen betalen € 3,50 en 
kinderen € 1,75. Op dinsdagmorgen  
voorafgaand aan de donderdag van  
de maaltijd, telefonisch aan- en 
afmelden tussen 11.00 en 12.00 uur  

0313 – 416 521 (b.g.g. 437 779) 
 

  
  

STRAATCONTACTPERSONEN 

Nagenoeg alle buurtgenoten die zich in 
Dieren NW hebben aangemeld als 
Straatcontactpersoon (SCP) zijn in 
november 2016 bij elkaar gekomen om 
met elkaar kennis te maken en 
ervaringen en ideeën te delen.   

 
De SCP is het luisterend oor en het  
kijkend oog in de eigen straat, laan of 
hofje in Dieren NW en steekt – indien 
gewenst – een helpende hand toe 
.  
Maar in de eerste plaats is een 
Straatcontactpersoon een 
vrijwilliger die een bewoner met een 

hulpvraag kan doorverwijzen ……    

naar deskundige personen of 
instanties in de gemeente Rheden.  
 

Alles overziend vraagt zo’n SCP-rol 
niet veel tijd maar kan  veel 
voldoening geven.   
 

In veel straten, lanen of hofjes in NW 
ontbreekt nog een SCP. De flyer die in 
februari is verspreid deed een oproep 
zich op te geven. Een beperkt aantal 
aanmeldingen volgde. De ‘dekkings-
graad’ van de SCP’n in NW is nog 
onvoldoende. De hartenkreet op de 
flyer ‘Hard Nodig’ is daarom nog 
steeds actueel. Dus ……zet die 
stap ……..en meldt u aan!  
 

U kunt dat doen bij Henk de Zwart, 
Köllinglaan 17, 6952 HK  Dieren / 
telefoon 0313-427243 / 06 548974304 
of met e-mail: henk.dezwart@xs4all.nl. 
 

VERKEER 
Plan herinrichting parkeerplaats 
Nieuwland en het laatste gedeelte 
Admiraal Helfrichlaan 
De gemeente Rheden heeft inmiddels, 
in samenwerking met de werkgroep in 
Dieren NW, de herinrichting van het 
parkeerterrein op papier uitgewerkt. 
Het streven is nog dit jaar of uiterlijk 
begin van het volgend jaar dit plan in 
uitvoering te nemen. 
 

PREVENTIE EN VEILIGHEID 
Buurtpreventie WhatsApp  

Als een gevolg van de thema-avonden 
in de Ontmoetingskerk vorig jaar is een 
werkgroepje van buurtbewoners bezig 
zo’n WhatsApp. voor NW van de 

grond te krijgen. Er is een kernteam 
gevormd, bestaande uit enkele 
wijkbewoners, wijkagenten en 
beleidsmedewerker openbare orde en 
veiligheid van de gemeente.  
 

Een Plan van Aanpak is inmiddels 
besproken met de gemeente. 
Binnenkort volgt een brief van de 
gemeente aan alle inwoners van 
Dieren NW (later volgt ZW)  met een 
oproep om mee te doen. De 
verwachting is dat de WhatsApp per    
1 juli a.s. in een drietal deelwijken van 
NW  operationeel is. . 
gras  

e-mail Dieren NW:  

nwdieren@xs4all.nl 

mailto:henk.dezwart@xs4all.nl
https://pixabay.com/nl/photos/gras/

