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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. 
 
Bewonersbijeenkomst op 9 mei 
“Op weg naar duurzame energie” 
Ongeveer 60 bewoners van Dieren 
West volgden die avond in de 
Ontmoetingskerk de heldere uiteen-
zetting van de werkgroep ‘Duurzaam 
Dieren West’ over de mogelijkheden 
voor duurzaam energiegebruik in de 
vorm van wind- en/of zonne-energie. 
Minder gebruik van aardgas is nood-
zakelijk. Vanuit de aanwezigen werd 
infrarood verwarming aan de orde 
gesteld. Gezien de beschikbare tijd 
kon daar niet verder op worden inge-
gaan, maar het onderwerp zal zeker 
niet aan de aandacht van de werk-
groep ontsnappen. Als u advies wilt 
ontvangen hoe u meer duurzame 
energie kunt gebruiken in uw 
persoonlijke situatie, raadpleeg de 
website: www.dieren-west.nl      
 
Buurtplan  
Eind juni lag bij iedereen in 
Dieren West het buurtplan  
‘Ik buurt mee!’ in de bus. 
Samen met bewoners, Politie, Radar 
Uitvoering Oost en Vivare heeft de 
gemeente Rheden dit plan uitgewerkt, Te 
lezen is wat er de komende twee jaar in de 
buurt gaat gebeuren. www.ikbuurtmee.nl  
(klikken op Dieren bovenin, dan op Dieren West en 

daarna de link in de tekst: bekijk het buurtplan)  
ik buurt mee, wij allemaal buurten mee!  
 

 

 

DAN EEN VERRE VRIEND 
 

Werkgroep WhatsApp. Veiligheid 
Per 1 juli werd de WhatsApp Veiligheid 
voor Dieren NW operationeel. Zo’n 180 
deelnemers zijn in NW onderverdeeld in 
vier deelwijken. Dat betekent 17% van het 
aantal woningen in NW. Een uitgebreide 
handleiding en een sticker zijn eind juni 
aan iedere deelnemer toegezonden. Een 
hogere dekkingsgraad van bijvoorbeeld 30 
i.p.v.17% zou mooi zijn, want dat vergroot 
de kans aanzienlijk dat de WhatsApp doet 
waar het voor bedoeld is.  

 
Burgemeester Petra van Wingerden 
onthulde een bord waarmee de WhatsApp 
in Dieren NW officieel van start gaat. “Met 
deze waarschuwingsborden laten we 
weten dat we hier in de wijk een oogje in 
het zeil houden. Des te meer mensen er 
mee doen hoe effectiever is de WhatsApp 
groep”. Heeft U een smartphone en wilt U 
meedoen, geef u dan op bij: 
buurtpreventie.dnw@gmail.com.                 

 

Werkgroep Verkeer 
Begin juli heeft het  Burgerinitiatief van de 
Werkgroep Verkeer over de herinrichting  
van de Parkeerplaats Nieuwland geleid 
tot de goedkeuring door de Gemeenteraad. 
Een budget van € 580.000 is beschikbaar 
gesteld.  
Het milieu is gediend, doordat al het asfalt op de 
parkeerplaats wordt verwijderd en wordt 
vervangen door meer groen en een open 
verharding. Ook wordt het riool afgekoppeld, 
waardoor het hemelwater de grond in kan. Per 1 
sept. a.s. zal worden gestart  met de 
voorbereiding en realisatie van het plan.  

 

 

http://www.dieren-west.nl/
http://www.ikbuurtmee.nl/
mailto:buurtpreventie.dnw@gmail.com.
https://www.smallingerland.nl/Int/Veiligheid/Handleiding-WhatsApp-groep-Veilige-buurt.html


Een voorbeeld van goede samenwerking 
tussen de gemeente Rheden, de 
wijkagenten en Dieren NW. 
 

 
Ook vragen wijkbewoners aandacht voor 
een effectieve snelheidsbeperking op de 
Domeinlaan en nodigt de gemeente alle 
wijkbewoners uit op 30 augustus in de 
Spelerij tussen 7 en 8 uur. Hun mening 
over de kruising van Imboslaan met de 
Domeinlaan wordt dan op prijs gesteld. 

  

Voetbalfeest op zaterdag 3 juni 

    
Tijdens een voetbalfeest langs de Kolonie- 
weg op zaterdag 3 juni dienden meerdere 
wijkbewoners, evenals bewoners buiten 
NW een klacht in over geluidshinder die           
‘s nachts tot half een voortduurde. Volgens 
de afgegeven vergunning was een 
geluidsniveau toegestaan van 80 decibel, 
gemeten op de dichtstbijzijnde gevel. Zo’n 
geluidsniveau komt overeen met het 
geraas van een passerende trein op 25 
meter afstand. En dat mag dan ruim drie 
uur achtereen doorgaan tot half een in de 
nacht. Dat is dan wel een héél lange trein.  
Diezelfde  avond werden geluidsmetingen 
gedaan. Gemeten werd ‘slechts’ 55 Db’ 
Niets aan de hand dus? Als een niveau 
van 55 al aanleiding geeft tot meerdere 
klachten ligt de vraag voor de hand in 
hoeverre een norm van 80 Db (en 55 Db) 
nog van deze tijd is. En zijn de bassen uit 
die geluidsversterkers bij de metingen ook 
meegenomen?   
Zie ook: De website van de Nederlandse 
Stichting Geluidshinder: www.nsg.nl en 
kijk ook eens op: www.stadszaken.nl , 
  

     
 

 
 

Burendag op zaterdag 23 september 
De vierde zaterdag in september is het  
weer burendag. Doe iets gezelligs met  
elkaar in de wijk. Voorbeelden te over.  
Wie in de wijk steekt zijn of haar nek uit  
en neemt het initiatief? Stel het onderwerp 
eens aan de orde en organiseer het 
samen met een paar (verre) buren.  
Er is overigens niets aan de hand als de 
feestelijkheid een week eerder of later  
gebeurt. Betere onderlinge contacten in 
de eigen wijk hebben voorrang.  
Niet te lang wachten; nu beginnen. 
https://www.burendag.nl/tips-inspiratie 
 

Themavond Zorg 

In het najaar wordt voor bewoners een 
informatie / discussieavond georganiseerd 
n.a.v. vragen als: Wat behelst het 70+ 
project van de gemeente Rheden? 
Waarom geen huisartsenpost in Dieren? 
Wat kan wijkverpleging en thuishulp 
betekenen? En: “Blaas het verzorgings-
huis nieuw leven in.” Het programma is 
nog niet definitief, maar in de volgende 

GOEDE BUUR wordt u geïnformeerd over 

inhoud, datum en plaats. Ook ideeën??  

nwdieren@xs4all.nl   
 

Muziekmatinee in Polysport,  
22 oktober 
De Initiatiefgroep Dieren NoordWest 
probeert de sociale contacten in de wijk te 
verbeteren, zodat – als het nodig is – de 
bewoners elkaar  een helpende hand 
toesteken. Om elkaar eens informeel te 
ontmoeten is er op 22 oktober een 
muziekmatinee om 15.00 uur bij Polysport 
aan de Adm. Helfrichlaan. Vrij entree. Bij 
voldoende belangstelling zal gedurende 
de winterperiode een dergelijk matinee 
worden herhaald. De leden van de 
Initiatiefgroep zouden het zeer waarderen 
als  wijkbewoners, die op een volgende 
muzikale middag zelf iets ten gehore 
willen brengen, zich melden op: 

nwdieren@xs4all.nl    
Nadere informatie volgt in de volgende 

GOEDE BUUR, maar noteert u in ieder 

geval zondag 22 oktober a.s. 15.00 uur!  
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