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 BETER EEN 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het motto van de Initiatiefgroep Dieren West is 
 

‘aandacht voor elkaar’   
 
De Initiatiefgroep bestaat uit enkele bewoners van 
de wijk die bewoners wil helpen bij het organiseren 
van interessante en gezellige activiteiten of 
bijeenkomsten. Waarbij je buurtgenoten kan 
ontmoeten en elkaar beter leert kennen. Dat is 
prettig en maakt het makkelijker om elkaar 
aandacht te geven en te helpen als dat nodig is.  
 
Als u een idee hebt waarbij wat hulp welkom is, laat 
het dan weten.  Stuur een berichtje naar 
erik.spaink@hetnet.nl  of bel 0313-419034 
 
 
Wat op de agenda staat: 
 
* zondag 16 december: matinee vanaf 15:00 uur bij     
PolySport. Ontmoet hier de buren!  
* december: vervolg werkgroepen ‘isoleren’ en 
‘warmtepompen’ van Duurzaam Dieren West 
* tot half januari: energiewinkel Diderna 
* 24 januari 2019: zesde wijkavond van de 
Werkgroep Duurzaam Dieren West. 
* februari: een avond over groen en biodiversiteit 
als vervolg op “droge zomers in Dieren West”  
* 23 maart grote schoonmaak in de wijk. Wie helpt 
het organiseren?  Wie heeft bijvoorbeeld contacten 
bij verenigingen of scholen? 
 
samen voor een prettige, veilige, duurzame en 
sociale buurt 

 
 
 
  DAN EEN VERRE VRIEND 
 
Zondagmiddag 16 december Matinee 
 
Het eerste seizoen met een aantal matinees op de 
zondagmiddag bij PolySport was een groot succes. 
Steeds meer wijkbewoners geven aan deze 
bijeenkomsten erg te waarderen.  
Zondag 16 december vindt de eerst volgende 
wijkmatinee plaats van 15 tot 18 uur, gratis toegang  
De Ben Martin Band gaat voor ons optreden en 
bestaat uit: een pianist, drummer, contrabassist, 
saxofonisten en een zangeres, onder leiding van 
de dirigent Miguel Martinez die tevens alt saxofoon 
speelt. Het repertoire bestaat o.a. uit: Short Story, 
Corcovado, Autumn Leaves, All the things you are, 
The shadow of your Smile.  
 

 
 
Tijdens deze matinee zal om 15:30 uur door 
wethouder Marc Budel de herinrichting en 
beplanting van zowel de parkeerplaats Het 
Nieuwland als het laatste gedeelte van de Admiraal 
Helfrichlaan officieel worden geopend. Door de 
uitvoerder KWS is een prachtig resultaat 
opgeleverd.  
Afgelopen woensdag 28 november zijn door 
kinderen van de basisschool De Vlinder bomen 
langs de Admiraal Helfrichlaan gepland.  
Dit project is mede tot stand gekomen op basis van 
een burgerinitiatief, waar meer dan 130 
wijkbewoners hun handtekening voor hebben 
gezet. Tijdens de voorbereiding en realisatie is op 
een plezierige manier samengewerkt met de 
gemeente.  
Een goed moment om het glas te heffen op het 
bereikte resultaat. 
Ook een goed moment om in gesprek met anderen 
eens na te gaan aan welke bestaande of nieuwe 
initiatieven u zou willen meedoen! 
 
U kan bij alle initiatieven aansluiten. En er zijn nog 
vele mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
Deze nieuwsbrief GOEDE BUUR is een uitgave 
van Initiatiefgroep Buren voor Buren Dieren West.  
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"Droge zomers in Dieren West?" en daarna 
 
Op 31 oktober 2018 kwamen rond de vijftig 
mensen naar de Ontmoetingskerk. Tanja 
Mosselman van de Gemeente Rheden liet in haar 
inleiding zien, dat ook in Dieren de zomers droger 
en warmer worden. En dat we ook vaker extreme 
regenval hebben. De Gemeente heeft in kaart 
gebracht welke plekken kwetsbaar zijn voor de 
gevolgen daarvan en wat de Gemeente doet of wil 
gaan doen om schade te voorkomen. Meer groen 
aanplanten bijvoorbeeld of regenwater afvoeren 
naar wadi's. Tanja vertelde ook, wat inwoners van 
Dieren zelf kunnen doen. Regenwater de tuin in 
leiden bijvoorbeeld. Of meer groen en water in de 
tuin, wat in de zomer verkoeling geeft. 
Aan zes tafels praatten bezoekers die avond verder 
met elkaar onder leiding van een deskundige op 
het gebied van water, groen of landschap. Ze 
voelen zich betrokken bij het onderwerp en hebben 
behoefte aan veel informatie over wat ze kunnen 
doen in hun eigen tuin en woonomgeving.  
De Initiatiefgroep is daarom van plan om meer 
bijeenkomsten te organiseren, waar inwoners die 
informatie kunnen krijgen. En waar je mensen treft 
die daar veel van weten of zelf al ervaring hebben 
met een aangepaste inrichting van hun tuin. Wie 
helpt ons daarbij? (zie het email-adres).  
 
 

 
Scholieren planten bomen bij de Adm. Helfrichlaan  
 
Herinrichting voormalige hockeyvelden 
 
Een aantal wijkbewoners is in samenwerking met 
PolySport aan de slag gegaan met de herinrichting 
van het terrein van de voormalige hockeyvelden. Er 
zijn er tal van ideeën geïnventariseerd. Naast 
enkele Tiny Houses wordt gedacht aan een groene 
inrichting, met bijv. een voedselbos, moestuin, 
vlinder-/bijenlint, etc. In de afgelopen periode 
hebben tweedejaars studenten van de Hogeschool 
Van Hall Larenstein ontwerpen gemaakt op basis 
van de verzamelde ideeën. Later wordt een 
definitief plan gemaakt. Het wordt zeker een 
aanwinst voor de bewoners van Dieren-West!  

Een ‘energiewinkel’ in het centrum 
 
De werkgroep Duurzaam Dieren West heeft het 
initiatief genomen om een ‘energiewinkel’ op te 
zetten, waar informatie kan worden verkregen over 
het verduurzamen van de woning en het 
terugdringen van het energiegebruik.  
De ‘winkel’ is gevestigd in een winkelpand aan de 
Diderna 7 in Dieren. Vooralsnog tijdelijk tot half 
januari aanstaande. De openingstijden zijn iedere 
zaterdag van 11u tot 14u. 
Er is onder meer informatie te vinden over: 
met relatief kleine investeringen flink energie 
besparen, isoleren, zonnepanelen, warm tapwater 
met zonnecollectoren, het huis verwarmen 
met hybride warmtepompen, bijverwarming met: 
infrarood panelen e.d. 
De werkgroep Duurzaam Dieren West heeft 
ondersteuning gekregen van de gemeente Rheden 
en diverse ondernemers. We hopen dat andere 
energiegroepen binnenkort zullen aansluiten. 
U bent de komende zaterdagen van harte welkom 
en wordt te woord gestaan door leden van de 
werkgroep Duurzaam Dieren West. Wij willen u de 
gelegenheid bieden om in een gemoedelijke 
ambiance van gedachten te wisselen over wat de 
energietransitie te weeg gaat brengen en wat 
daarbij nodig is om dat te organiseren in Dieren. 
Informatie over de werkgroep DDW is te vinden op: 
www.dieren-west.nl. 
 
 
Wie komt Duurzaam Dieren West versterken? 
 
De belangstelling voor het verduurzamen van de 
woning in onze wijk neemt toe. Er is behoefte om 
dat zoveel mogelijk met elkaar te doen. De rol van 
onze werkgroep wordt daarbij steeds concreter. 
Voorbeelden zijn: activiteiten rond het isoleren van 
je woning, de collectieve aankoop van 
zonnepanelen of warmtepompen. Maar ook overleg 
en meedoen met het beleid, dat op gemeentelijk 
niveau wordt ontwikkeld zijn belangrijke activiteiten 
geworden. Onze groep is te klein geworden voor 
wat er op ons afkomt. 
Doe mee in een dynamische groep van mensen, 
die op alle vlakken van de energietransitie actief is. 
We zijn met z’n allen aan het leren, kennis 
verwerven en uitdragen.  
Specifieke (technische) kennis is niet nodig, wel 
belangstelling voor het onderwerp en de vragen 
waarmee mensen zitten.  
 
Meld je aan bij Gerhard Heerink. Dat kan per mail: 
gerhard@heerink.info. Bellen kan ook, zeker als je 
meer over de werkgroep wilt weten: 06 10579100. 
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