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Notitie d.d. 12 november 2022                 Bijlage 2 

Aan : Leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 

Van : Bestuur 

Inzake : Beleidsplan 2023 

 
Dit beleidsplan is opgesteld op basis van artikel 7, lid 4.e van het Huishoudelijk Reglement. 
 

1. Inleiding 
 
Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (hierna genoemd cv D-W) is opgericht op 3 augustus 2020. 
De doelstelling en de motieven voor het oprichten van deze coöperatie zijn  te vinden onder Dieren-West 
 
In het beleidsplan voor 2022 is aangegeven dat geen rekening is gehouden met beperkingen die kunnen 
voortvloeien uit maatregelen die van overheidswege worden uitgevaardigd in relatie tot Covid -19.  
Achteraf kan worden geconstateerd, dat die maatregelen van invloed zijn geweest op de activiteiten van 
de cv D-W in 2022. Gedurende het eerste halfjaar zijn nauwelijks activiteiten ontplooid en na de zomer 
van 2022 is een aantal activiteiten moeizaam op gang gekomen.  
Deze situatie heeft gevolgen (gehad) voor de realisatie van het beleidsplan 2022: niet alle voornemens 
konden worden opgestart of in volle omgang worden gerealiseerd.  
Dit gegeven werkt door in het beleidsplan voor 2023. Dat blijkt uit de analyse van de huidige stand van 
zaken in relatie tot het voor 2023 voorgenomen beleid. 
 
Onder 2A. zijn de beleidsvoornemens van het bestuur voor 2023, gerelateerd aan de kerndoelen, be-
noemd. Onder 2B. is een aantal van deze voornemens nader toegelicht. De daar genoemde onderwer-
pen zijn veelal te relateren aan meerdere kerndoelen. In 3 wordt ingegaan op de realisatie  van het be-
leidsplan. 
 

2. Beleidsplan 2023 
 
A. Bewaken en realiseren kerndoelen cv D-W 
 
De missie van cv D-W is het laten uitgroeien van Dieren-West tot een wijk waar het voor alle bewoners 
prettig is om in te leven. Om die missie te kunnen realiseren heeft het bestuur de volgende doelstellingen 
geformuleerd: 
 
1. Versterken van de sociale cohesie tussen de bewoners van de wijk door het stimuleren van een par-

ticipatievesamenleving. 
Beleid voor 2023: 
➢ Vergroting van het aantal leden cv D-W van circa 100 naar 200. 
➢ Bestaande wijkinitiatieven zoals het bijenlint en de (landelijke) schoonmaakdag organiseren.  
➢ Stimuleren ontstaan van werkgroepen gericht op nieuwe onderwerpen.  
➢ Staatcontactpersonen reactiveren en zorgen voor een grotere dekking in de wijk.  
➢ Overleg met de dorpscoach van Incluzio hernieuwen. 
➢ Organiseren van een maandelijks spreekuur (met uitzondering van de zomermaanden) voor vra-

gen en ideeën van bewoners. 
➢ Realiseren van een ‘buurthuis’. 

2. Creëren en in stand houden van een goede en gezonde leefomgeving.  
Beleid voor 2023: 
➢ Plaatsen van plantenbakken voor de verdere vergroening van de wijk. 
➢ Uitbreiden van het aantal bijenlinten en bevorderen biodiversiteit in tuinen en openbare ruimte. 
➢ Planten van bomen in openbare terreinen. 
➢ Bevorderen van de verkeerveiligheid bij herinrichting van de wijk. 
➢ Overleg politie en gemeentelijke autoriteiten bij overlast op de openbare weg. 
➢ Heropstarten initiatief Natuurtuin op voormalige hockeyvelden na vaststelling Stedebouwkundig 

plan.  
3. Diversiteit in bewoners en woningaanbod tot zijn recht laten komen. 

Beleid voor 2023 
➢ Overleg met Vivare over ontwikkeling van huisvesting voor onder meer ouderen en jongeren en 

ook over isolatie van woningen en zonnepanelen. 
➢ Volgen ontwikkeling van de huisvestingsplannen op het voormalige hockeyveld. 

https://dieren-west.nl/cv-dieren-west/
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➢ Volgen ontwikkelingen voor nieuwbouw in de wijk zoals de Bloemershof. 
4. Bevorderen samenwerking met gemeente Rheden en overige belanghebbende  

Beleid voor 2023: 
➢ Belangenbehartiging voor de wijkbewoners via de cv D-W over voor de wijk van belang zijnde on-

derwerpen.  
➢ Overleg met betrokken instanties over een bijdrage aan de armoedebestrijding.  

5. In standhouden en verbeteren van een duurzaam wonen. 
Beleid voor 2023: 
➢ Volgen van en bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie.  
➢ Activiteiten ontwikkelen gericht op energiebesparende maatregelen.  

6. Deelname of bijdrage aan beheer en exploitatie juridische entiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan 
ontwikkelingen in relatie tot de energietransitie zoals een energiecoöperatie. 
Beleid voor 2023: 
➢ Stimuleren van het oprichten van een energiecoöperatie. 
➢ Opbrengsten van eventuele collectieve voorzieningen in het kader van de energietransitie ten 

goede laten komen aan de wijk.  
7. Coöperatieve Vereniging Dieren-West zonder winstoogmerk.  

Beleid voor 2023: 
➢ Geen vorming van fondsen of realiseren van winsten.  
➢ Lidmaatschap van de cv D-W in 2023 handhaven op € 0,00. 

 
B. Nadere toelichting op een aantal beleidsvoornemens 

 
1. Duurzaam Dieren-West 

De werkgroep zal tijdens de ALV haar programma presenteren. Het bestaat uit drie samenhangende 
onderdelen. 
a. Energie besparen. Hierbij wordt gedacht aan het organiseren van 'straatbijeenkomsten'. De inzet is 

het optimaal gebruikmaken van de geboden gemeentelijke faciliteiten zoals de energiecoach, (hulp 
bij het aanvragen van) subsidies en duurzaamheidsleningen e.a. De uitnodiging zal niet alleen 
gaan naar inwoners die nog aan het begin staan van het zoeken naar passende maatregelen, 
maar ook naar buurtgenoten die reeds ervaring hebben en deze willen delen. 

b. Verbeteren van de energieprestatie van jouw woning. Hierbij gaat het meer om de projectmatige 
aanpak van de woning. We zoeken naar een wijkaanpak waarmee sneller en beter woningen kun-
nen worden verduurzaamd. Het is namelijk een lang gekoesterde wens van de WDDW om dit voor 
Dieren-West op te zetten. De urgentie is ondertussen groot geworden. 

c. Alternatieve duurzame warmtebronnen. Wij zijn ons aan het voorbereiden op de vervanging van 
het aardgas. De overheid leek dit op wijkniveau planmatig te willen aanpakken. De energiecrisis 
leidt ertoe dat veel burgers niet wachten en zelf nadenken over aardgas vervangende duurzame 
voorzieningen. Ook oplossingen voor energieopslag op buurtniveau hebben binnen dit onderdeel 
onze aandacht. Er is de nodige kennis en ervaring in de wijk aanwezig.  De werkgroep stelt voor 
deze kennis en ervaringen te delen en te faciliteren.  

De thema’s moeten zorgdragen voor het in gang zetten van een wijkproces waarbij een gevoel van 
'met elkaar aan de slag' kan worden aangewakkerd. We verwachten hierdoor sneller de huidige ener-
gievraagstukken van ons allemaal te kunnen helpen aanpakken en wij denken daarmee tegemoet te 
komen aan een behoefte. 
Om zo’n proces in gang te zetten hebben we meer mensen nodig die thema’s of projecten willen op-
pakken. Dit wordt een punt van aandacht tijdens de ALV.  
Meerdere wijkbewoners hebben hun inzet reeds aangeboden. Die zullen ook worden benaderd.  

2. Solarparking Het Nieuwland 
De afgelopen jaren zijn initiatieven ontwikkeld voor het inrichten van een zonnepark op het parkeerterrein 
van sportpark Het Nieuwland.  
In 2023 wordt gewerkt aan de realisatie van dit project. Het bestuur heeft daarvoor een besluit genomen 
om, onder de voorwaarde dat financiering is verzekerd, een projectleider aan te stellen. Die krijgt als op-
dracht om het opstellen van een projectplan en, na acceptatie van dat plan, de uitvoering ter hand te ne-
men.  
Zie hiervoor punt 9.a. van de agenda van de algemene ledenvergadering najaar 2022. 

3. Voormalig hockeyveld 
De gemeente Rheden onderzoekt de mogelijkheden en voorwaarden voor de invulling van het terrein 
met woningen in combinatie met een natuurtuin.  
In dat kader is in januari 2022 de zogenaamde Startnotitie opgesteld. Na inspraak van de werkgroep 
Natuurtuin, is deze notitie door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.  
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In de loop van 2022 zou de volgende notitie volgen, namelijk de kadernotitie. Deze kadernotitie loopt 
in verband met de huidige stikstofproblematiek vertraging op en wordt naar verwachting begin 2023 
opgeleverd. Na inspraak door wijkbewoners wordt de kadernotitie uiteindelijk door de gemeenteraad 
vastgesteld.  
Na de kadernotitie zal een stedenbouwkundig plan worden opgesteld. Dit plan vergt een doorlooptijd 
van minimaal een half jaar. Na inspraak en vaststelling hiervan door het college ontstaat uiteindelijk 
duidelijkheid voor de werkgroep Natuurtuin waar op het voormalige hockeyterrein en onder welke 
voorwaarden de Natuurtuin gerealiseerd kan worden. Naar verwachting zal dit niet eerder zijn dan 
medio 2023.  
Het bestuur zal bevorderen dat de omwonenden door de gemeente worden betrokken bij de diverse 
projectstappen.  

4. Thema-avonden 
In het verleden is gebleken dat er veel belangstelling is voor thema-avonden (bijvoorbeeld over zo 
lang mogelijk thuis wonen, burenhulp, mantelzorg, duurzaamheid, veiligheid, etc.)  
Het bestuur stimuleert initiatieven om bestaande en nieuwe onderwerpen in voorlichtings- of discus-
sieavonden te laten verzorgen.  
Voor 2023 zijn drie avonden voorzien. De onderwerpen kunnen worden ingebracht door bewoners en 
worden mede ingegeven door actuele maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld armoedebestrij-
ding. 

5. Themadag 
In 2023 wordt de samenwerking met de gemeente wordt gezocht voor het organiseren van een open 
tuinen- en huizendag.  
Buurtbewoners kunnen daarbij voorbeelden zien over afkoppelen van regenwater, het realiseren van 
groene daken, vergroening van de tuin via Operatie Steenbreek, planten van groen voor biodiversiteit, 
voorzieningen om de leefbaarheid van insecten te bevorderen, isolatie, zonnepanelen, warmtepom-
pen, andere energievormen, etc. 

6. Communicatie 
Goede communicatie is van groot belang voor het realiseren van betrokkenheid van de bewoners.  
Het bestuur hanteert daarvoor de volgende middelen: 
a. De Goede Buur. 

Het doel van de Goede Buur is het huis aan huis verspreiden van informatie die relevant is voor 
het leefbaar maken en houden van Dieren-West. Gebleken is, dat deze wijkkrant in een behoefte 
voorziet, met name voor de bewoners die geen toegang hebben tot de website.  
Voor 2023 wordt de uitgave van vier edities voorzien. Dit aantal en het moment van publicatie 
wordt beïnvloed door de actualiteit. 

b. Website www.dieren-west.nl 
Het doel van de website is om snel en actueel te kunnen communiceren met de bewoners over ini-
tiatieven, ontwikkelingen, etc. die belangrijk zijn voor de Dieren-West.  
Het gelopen jaar is gebleken dat de website frequent wordt bezocht en daarmee voorziet in de in-
formatiebehoefte.  
Het doel voor 2023 is het bevorderen van de naamsbekendheid van de website en het onderhou-
den en waar nodig verbeteren van de website. Ook worden externe partners, die actief zijn in D-W, 
gestimuleerd van de website gebruik te maken. 

c. NIEUWS 
Deze elektronische nieuwsbrief bevat een beknopte verwijzing naar nieuwe informatie op de web-
site. NIEUWS maakt snelle communicatie mogelijk.  
In 2023 wordt getracht het aantal abonnees op deze nieuwsbrief te vergroten. 

7. Buurthuis 
Het bestuur is van mening dat de sociale cohesie in de wijk wordt bevorderd door het realiseren van 
een buurthuisfunctie in Dieren-West, bijvoorbeeld in de Ontmoetingskerk. Op een aantal momenten 
per week/maand kunnen buurtbewoners elkaar daar treffen. In dit buurthuis kunnen de wijkavonden 
met één of meer thema’s georganiseerd worden. Inmiddels is er een verkennend overleg geweest met 
het bestuur van de Ontmoetingskerk. Daarbij ook nagegaan of er aansluiting kan worden gezocht bij 
reeds bestaande activiteiten. 
In 2023 wordt met de betrokken instanties verder overlegd over de mogelijkheden om deze doelstel-
ling te realiseren. Daarbij is onder meer de financiering relevant. 

8. Buurtpreventie 
In Dieren-West zijn al een aantal jaren buurtpreventie apps in gebruik. Die zijn gericht op het signale-
ren van (mogelijk) onveilige situaties in de directe woonomgeving, zoals onder andere inbraken.  

http://www.dieren-west.nl/
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In 2023 zal worden gekeken hoe de dekking van de buurtpreventieapps in de wijk kan worden ver-
groot. Daarvoor is nodig dat er zich contactpersonen melden die een appgroep in de eigen straat wil-
len opzetten. Verder zal samenwerking met reeds bestaande app-groepen kan worden gezocht. 
 

9. Werving leden en samenstelling bestuur + werkgroepen 
Het beleid is erop gericht om het aantal leden (ultimo november 2022: circa 100) te vergroten zodat 
op meer leden een beroep kan worden gedaan voor het deelnemen aan werkgroepen, wijk initiatieven 
en bestuursfuncties. 
In 2023 worden initiatieven ondernomen om het ledental te vergroten naar 200. 

10.Financiering  
De cv D-W heeft geen winstoogmerk. Daarom wordt een beroep gedaan op de gemeente Rheden en 
andere fondsen voor het financieren van de activiteiten. In 2023 kan een deel van de begroting wor-
den gefinancierd uit in afgelopen jaren door de gemeente ter beschikking gestelde middelen. 
Voor 2023 is een aanvraag bij de gemeente Rheden ingediend voor een aanvullende subsidie.  
 

3. Realisatie beleid 
 
Het bestuur is er zich van bewust dat het beleidsplan ambitieus is. Het realiseren van de diverse punten 
vergt inzet en medewerking van een groot aantal bewoners en organisaties. Ook is het op punten wellicht 
te optimistisch te verwachten dat alle onderwerpen in een keer kunnen worden aangepakt en dat die op 
korte termijn tot (zichtbare) resultaten zullen leiden. 
 
Toch heeft het bestuur gemeend niet terughoudend te moeten zijn bij opstellen van het beleidsplan: wij 
wonen in een mooie wijk die perspectieven biedt voor het verder verbeteren van onze leefomgeving. 
Daarbij wordt vooral een beroep gedaan op de wijkbewoners, want:  
 

 
 

*** 
 
 


