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De afgelopen weken was 
het misschien wat stille-
tjes met onze publicaties 
in de StadsPers, hoewel 
ons recente artikel over 
de onduidelijke situatie 
rond de Stichting Delta  
de nodige reactie heeft  
gewekt.  

Zie daarover de berichten 
op onze website 
www.dendolder.net.

Maar er spelen veel meer 
onderwerpen waarmee de 
belangenvereniging zich 
bezig houdt. Over enkele 
daarvan willen wij u onder-
staand bijpraten.

De ProRail bomenkap. 
Zoals bekend werd de 
bomenkap langs de Pa-
duaweg en bij het station 
direct stilgelegd nadat de 
belangenvereniging de Ge-
meente erop had gewezen 
dat hier sprake was van een 
ernstig verzuim doordat de 
vergunning niet was ge-
publiceerd en belangheb-
benden dus totaal werden 
overvallen. 

Het kappen van de goudes 
op het perron  was des te 
kwalijker omdat we over 
het behoud en onderhoud 
van die boom drie jaar ge-
leden uitvoerig met ProRail 
en de Gemeente hadden 
overlegd. Die stillegging 
is al weer tien maanden 
geleden. Toen werd ove-
rigens direct op 9 febru-
ari een schouw belegd met 
alle belanghebbenden die 
bezwaar hadden aangete-
kend om uitleg te geven 
waarom de nog resterende 
tien bomen gekapt zouden 
moeten worden. 

De Gemeente heeft sinds-

dien echter wel heel veel 
tijd genomen om tot op-
lossing van de kwestie te 
komen middels  een “me-
diation” proces met de be-
zwaarden. Dat zijn naast 
de BDD diverse bewoners 
langs de Paduaweg. Het 
werd helaas wel erg lang 
overgelaten aan de juris-
ten. Wij verwachten een 
bestuur waarin ook plaats 
is voor openlijk excuus. Als 
zelfs de Minister President 
dat kan? Onlangs heeft 
dan de tweede en hopelijk 
laatste bijeenkomst  in dit 

mediation proces  plaats-
gevonden. We wachten het 
afsluitende “verdrag”  af, 
maar het plan  is nu dat de 
resterende tien bomen als-
nog worden gekapt en dat 
dan alle 23 bomen in het 
kader van de herplantings-
plicht worden vervangen 
door jonge bomen in de 
verhouding 1/3  beuken en 
2/3 zomereiken. 

Voor de goudes op het sta-
tion wordt voorgesteld een 
zuilbeuk (Fagus sylvatica  
“Dawyck”) te herplanten. 
(zie foto). Dat past qua on-
dergrond beter en gedane 

zaken nemen helaas geen 
keer. 

Het VCP 
(Verkeerscirculatieplan)
Na de Ronde Tafel bijeen-
komst van de gemeente-
raad in Den Dolder en het 
daaropvolgende raads-
debat was er dan op  25 
oktober onder nogal wat 
publieke belangstelling 
de vergadering waarin het 
VCP werd aangenomen. 
Maar wel  nadat door alle 
fracties behalve Groen 
Links en de SP een amen-
dement was aangenomen 
waarin de geplande (tij-
delijke) afsluiting van de 
Baarnseweg, Eekhoornlaan 
en Paduaweg  werd ge-
schrapt. 
Het wekte wel wat verba-
zing dat het College  niet ei-
gener beweging het voor-
stel had aangepast, immers  
tijdens het debat was al 
duidelijk dat handhaving 
van de beoogde afsluiting 
politiek niet haalbaar was, 
maar kennelijk wilde men 
coalitiegenoot Groen Links 
een beetje sparen. Een mo-
tie ingediend door  VVD, 
PvdA en D66, waarin wordt 
aangedrongen om met 
kracht bij Gedeputeerde 
en Provinciale Staten aan 
te dringen op het zo spoe-
dig mogelijk realiseren van 
de voorkeursvariant  “dive 
under” op het kruispunt bij 

Mc Donalds (N237-N238), 
werd eveneens met ruime 
meerderheid aangeno-
men. 

Bij de haalbaarheid daar-
van op korte termijn zijn 
echter de nodige vraagte-
kens te zetten. Een door de 
fracties van Groene Demo-
craten en Pro Zeist (samen 
drie raadszetels) ingediend 
amendement  om nu met-
een ook maar de afsluiting 
van de Spoorwegovergang 
en de aanleg van de by-
pass via de Andreas Fox-
laan te schrappen, bleek bij 
voorbaat kansloos.

Veiligheid
Onlangs werd weer het pe-
riodieke veiligheidsoverleg  
gehouden tussen gemeen-
te, politie, ondernemers, 
de belangenvereniging en 
Centrum Maliebaan. Het  
was jammer dat Altrecht, 
dat normaliter aan dit over-
leg deelneemt, verstek liet 
gaan. Temeer omdat van 
meerdere kanten gecon-
stateerd werd dat Altrecht 
de laatste tijd  helaas in de 
begeleiding, beveiliging en 
toezicht op cliënten tekort 
schiet. De wijkagent en 
de  wijkmanager zullen dit 
oppakken en binnenkort 
volgt er een aparte bespre-
king met de leiding van 
Altrecht. 
De bedrijfsleiding van Al-

bert Heijn gaf voor het eerst 
een gedetailleerd inzicht in 
de incidenten die de eerste 
tien maanden van dit jaar  
in de supermarkt hebben 
plaatsgevonden. Dit blijkt 
ronduit schokkend. Maar  
liefst 53  ernstige gevallen 
van uiteenlopende aard, 
variërend van diefstal, 
agressie, huisvredebreuk, 
tasjesdieven en zakkenrol-
len tot het doen van een 
greep in de kassa. In veel 
gevallen betreft dit cliën-
ten van de plaatselijke in-
stellingen, maar ook Oos-
teuropeanen weten ons 
dorp te vinden. Daarnaast 
zijn er welhaast dagelijks 
meerdere kleine inciden-
ten. 

Vergadering gemist? 
(www.zeist.nl)
Graag  wijzen wij u op de 
recente interessante ver-
betering van de gemeente-
lijke website.
Sinds kort worden er geen 
schriftelijke notulen van 
de publieke vergaderingen 
meer gemaakt.  Volstaan 
wordt met een kort beslui-
tenlijstje. Van de vergade-
ring wordt echter steeds 
een volledige audio op-
name gemaakt, die u al de 
volgende dag op de web-
site kunt beluisteren. 

Namens het Bestuur BDD
Jan Scherphuis

Buurtinitiatief op het terrein 
van de voormalige Hazenboschschool

Bestuursberichten

Na de afbraak van de Ha-
zenboschschool en de 
egalisatie van het terrein 
in mei / juni hebben en-
kele  bewoners  van de 
Dr. Ramaerlaan, de Bos-
wijcklaan en de eerste 
huizenblokken aan de 
Joh. Wierlaan het  idee 
geopperd om met belang-
stellende buurtgenoten   
het terrein  leefbaar en 
toegankelijk te maken. 

De voorgenomen bouw-
plannen uit 2008 kunnen 
op dit ogenblik in deze � -
nancieel moeilijke tijden 
niet gerealiseerd worden. 
De projectgroep werkt mo-
menteel aan een tijdelijke 
oplossing. 

Jan Veerkamp, actief in de 
projectgroep: “Tijdens een 
bijeenkomst in juli hebben 
we ideeën van bewoners 
verzameld. 

Dit varieerde van speel-
toestellen tot een beach-
volleybalveldje, van banken 
en haagjes tot uitbreiding 
van het parkeerterrein van 
Pelita. 

Maar helaas bleek,  na 
grondig onderzoek dat het 
terrein  niet geschikt is om 
op dit ogenblik hiervoor te 
worden ingericht:  het is te 
drassig. 

De gemeente zal dit pro-
bleem nu eerst aanpakken, 

hopelijk nog voor de vorst-
periode. Daarna kunnen we 
snel aan de slag, zodat we 
in het voorjaar van 2013 het 
terrein feestelijk kunnen 
openen!”

Het buurtinitiatief om het 
Hazenboschterrein tijdelijk 
in te richten wordt onder-
steund door het wijkteam 
en enkele studenten van de 
Hogeschool Utrecht. 

Meer informatie
Als U meer informatie over 
dit buurtproject wilt weten, 
neem dan contact op met 
Jan Veerkamp via jwtiveer-
kamp@gmail.com.

Jan Veerkamp


