
‘Den Dolder bedrogen’
Onlangs werd bekend 
dat de oorspronkelijke 
Stichting Dorpscentrum 
Den Dolder in alle stilte 
haar naam en doelstelling 
heeft veranderd. 

De doelstelling van wat 
inmiddels Stichting Delta 
heet luidt nu “het nemen 
en ondersteunen van ini-
tiatieven tot behoud van 
kermissen als cultureel erf-
goed”. Daarmee komt de 
opbrengst van het door 
de Stichting beheerde ver-
mogen dus niet langer ten 
goede aan de Dolderse ge-
meenschap. 
Wij, evenals vele andere 
Dolderse instellingen en 
burgers, voelen ons dom-
weg belazerd  door deze 
gang van zaken. Overigens 
is dit kennelijk slechts de 
“kroon” op het werk van 
de enige overgebleven be-
stuursleden Fasseur en Kop, 
die in de loop der jaren de 
gang van zaken binnen de 
Stichting steeds meer naar 
zich hebben toegetrokken 
en hebben geweigerd enig 
inzicht in de � nanciën van 
de Stichting te geven. Wij 
hebben namens diverse 
Dolderse instellingen  enke-
le jaren geleden, nadat het 
terrein van de Delta aan een 
projectontwikkelaar 
was verkocht, in een ge-
sprek met beide heren te-
vergeefs geprobeerd tot 

openheid van zaken te ko-
men. Het is onduidelijk in 
hoeverre de afgelopen ja-
ren door de Stichting enig 
Dolders initiatief � nancieel 
is gehonoreerd. Voor zover 
er ontvangers zijn wordt 
hen kennelijk geheimhou-
ding opgelegd.  
Veel Doldenaren zullen 
zich nog herinneren dat de 
Stichting Dorpscentrum 
Den Dolder werd opgericht 

in 1987  en wel mede door 
dezelfde heer Fasseur , toen 
in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de Stichting 
Welzijn Den Dolder, waarin 
meer dan twintig  Dolderse 
maatschappelijke organi-
saties samenwerkten. Zeer 
veel Doldenaren hebben 
toen bijgedragen om de 
komst van het dorpscen-
trum te realiseren. Zo wer-
den er bv.  “stenen gekocht”  

en entree betaald voor een 
bene� etconcert door Rob 
de Nijs.  Er werd een aan-
zienlijk vermogen inge-
bracht door de heer Veen-
endaal, die ook de grond 
ver beneden de marktwaar-
de doorverkocht aan de 
Stichting. Er volgden aan-
zienlijke donaties door lan-
delijke goede doelen zoals 
het Koningin Julianafonds, 
het Anjerfonds en “Jonge-

ren bouwen voor Jongeren”.
De recente gang van zaken 
is dan ook voor Den Dol-
der onverteerbaar en wij 
roepen het bestuur van de 
Stichting op om de statu-
tenwijziging terug te draai-
en en volledige openheid 

van zaken te geven. (Zie 
ook het artikel in het AD/
UN van vrijdag jl. dat is te 
vinden op de website www.
dendolder.net )  
Het Bestuur
Belangenvereniging 
Den Dolder.

Stichting Delta onder vuur door veranderen doelstelling

Het AD/Utrechts Nieuwsblad besteedde vrijdag 2 november groots aandacht aan de a� aire in Den Dolder.
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Den Dolder in de Raad
Afgelopen woensdagavond (4 
oktober) was Den Dolder toch 
echt even het belangrijkste 
dorp in de gemeente Zeist. 
Van 8 uur tot 11 uur ’s avonds 
stonden twee belangrijke 
Dolderse onderwerpen op de 
agenda: een ronde tafel verga-
dering over het perceel aan de 
Paltzerweg 203a en een debat 
over het Verkeers Circulatie 
Plan (VCP). Met name dit laat-
ste onderwerp was goed voor 
een behoorlijke belangstelling 
op de publieke tribune.

Het VCP reikt verder dan Den 
Dolder alleen. De verkeersstro-
men in het hele Zeister gebied 
ten noorden van de Amers-
foortseweg komen in dit plan 
aan de orde. Zoals bijvoorbeeld 
het slechte � etspad op de Hob-
bemalaan en het overbelaste 
kruispunt bij de McDonalds. 
Goed nieuws voor de kinderen 
die in Zeist naar school gaan; de 
Hobbemalaan krijgt een fatsoen-
lijk � etspad, net als het stukje 
Dolderseweg tussen de Baarnse-
weg en de Reelaan. Daar is ieder-
een het over eens. Wat het kruis-
punt van de Provinciale wegen 
aangaat wordt weliswaar eind 
dit jaar een plan gepresenteerd 
om met enkele extra rijstroken 

over op veronderstellingen: er 
zijn geen cijfers over de hoeveel-
heid auto’s die sluipverkeer zijn 
of bestemmingsverkeer (met 
bijvoorbeeld bestemming Albert 
Heijn). De onderbouwing van de 
afsluitingen is dan ook buitenge-
woon zwak en lijkt voornamelijk 
gedreven door particulier be-
lang, zoals door de Belangenver-
eniging Den Dolder bij herhaling 
is aangevoerd. De enige logische 
afsluiting in Den Dolder zou de 
Baarnseweg zijn, maar dan al-
leen als het Drieluik uitgevoerd 
zou zijn. In het VCP is niet duide-
lijk beargumenteerd waarom de 
Baarnseweg nu al afgesloten zou 
moeten worden.
De fracties van D66 en de Chris-
tenunie/SGP kondigden een mo-
tie aan, gericht op het uit het VCP 
schrappen van de genoemde 
paaltjesafsluitingen in Den Dol-
der. In het levendige debat bleek 
al snel dat een dergelijke motie 
zeer brede steun zou krijgen 
in de Raad. Alleen Groen Links 
bleek uitgesproken tegen.
Johan Varkevisser, de wethouder 
verkeer, heeft deze boodschap 
goed begrepen. B&W zal waar-
schijnlijk met een aangepast VCP 
voorstel komen. Dit VCP zal ter 
stemming komen op 6 novem-
ber.

de verkeersafwikkeling te ver-
beteren, maar het e� ect daarvan 
zal naar verwachting niet erg 
groot zijn. Een veel betere oplos-
sing zou het aanleggen van een 
onderdoorgang zijn. en enkele 
partijen drongen dan ook aan 
op een veel krachtiger opstelling 
van de Gemeente tegenover de 
Provincie.
In dit VCP, door meerdere raads-
leden aangeduid als een goed 

plan, staat echter ook een con-
troversieel plan; de afsluitingen 
van de Paduaweg, Eekhoornlaan 
en de Baarnseweg met de alom 
bekende paaltjes. De onderbou-
wing hiervan vindt men zwak. 
Het VCP heeft als uitgangspunt 
dat verkeer in straten als de Pa-
duaweg voornamelijk bestem-
mingsverkeer moet zijn en dat 
sluipverkeer vermeden moet 
worden. En hier gaat het VCP 

Naast verkeer stond ook het on-
derwerp wonen en groen op de 
agenda; mag er in het groen-
perceel op de hoek Tolhuislaan 
– Paltzerweg, dat overigens 
particulier eigendom is, wel of 
niet een huis gebouwd worden? 
Een aantal insprekers vinden 
van niet omdat dit groene per-
ceel natuurwaarde heeft en een 
ecologische verbindingszone is. 
Om hier te kunnen bouwen is 
er een wijziging in het bestem-

mingsplan nodig. B&W steunt de 
wijziging van het bestemmings-
plan, aangezien er geen sprake is 
van overtreding van de � ora en 
fauna wet. Het perceel ligt niet 
in de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS) en een zogenaamde 
Quickscan toont aan dat de na-
tuurwaarde van dit perceel niet 
zo groot is dat bebouwing ver-
boden zou kunnen worden. Op 
25 oktober wordt er een debat 
gevoerd over dit onderwerp.

Op zaterdag 24 novem-
ber komt Sinterklaas naar 
Bilthoven. Een sfeervolle 
en spannende middag 
voor alle kinderen. 

Sinterklaas en zijn pieten 
starten de tour vanaf het 
gemeentehuis. Via de Ju-
lianalaan gaat hij richting 
de kleine parkeerplaats op 
het Vinkenlaan, waar hij 
rond 11.15 uur feestelijk 
wordt ontvangen. De har-
monie zorgt voor de vro-
lijke deun, waar een ieder 
uit volle borst kan meezin-
gen. Er wordt een gezellig 
programma georganiseerd, 
waarna Sinterklaas rond 
12.15 via de Kwinkelier 
weer verder gaat naar zijn 
volgende locatie. 

Hoewel Sinterklaas op 
doorreis gaat, houdt het 
feest gelukkig nog niet op. 
Vanaf 12.30 uur kunnen 
kinderen meedoen aan een 
workshop schoen pimpen. 

In deze drukke tijden kan 
Sinterklaas alle hulp ge-
bruiken. Wil jij hulppiet 
zijn? Kom dan op zaterdag 
17 november naar de cur-
sus hulppiet. Je wordt ver-
wacht in de Theaterko� er 
vanaf 12.00 tot 13.30 uur. Je 
krijgt tips en trucs om het 
vak heel snel in de vingers 
te krijgen. Alle hulppieten 
worden op zaterdag 24 no-
vember ingezet met een of-
� ciële taak  van Sinterklaas. 
De cursus hulppiet kost 
€4,-. 

Vanaf zaterdag 17 novem-
ber zijn in winkelcentrum 
De Kwinkelier kleurpla-
ten verkrijgbaar bij HEMA 
en  Juwelier Duvolee.  Je 
mooie kleurplaat mag je 
inleveren bij de serviceba-
lie van HEMA. Doe dat snel, 
want de eerste 100 kleur-
platen krijgen een gratis 
chocoladeletter. Onder alle 
inzendingen worden 3 kin-
derhorloges van het merk 
Prisma weggegeven. Heb je 
een kleurplaat ingeleverd? 
De prijswinnaars worden 
op zaterdag 1 december 
om 15.00 uur bekend ge-
maakt bij de winkel Juwe-
lier Duvolee. Vanaf 12.00 
tot 16.00 uur zorgen pieten 
voor een sfeervolle middag 
in De Kwinkelier. 

Sint komt naar Bilthoven

In november maken we met 3 nieuwe EkoPlaza’s biologisch ook bereikbaar in 
Amersfoort, Helmond en Soest. Om dit te vieren hebben we in alle vestigingen 
3 weken lang, 3 producten samen met 50% korting

Deze week (5 t/m 11 november)

3x3 ACTIE
50%

KORTING
3,69 euro
voordeel

Deze week 

Dé biologische supermarkt

www.ekoplaza.nl
Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden.

EkoPlaza Bilthoven: Julianalaan 35  
EkoPlaza De Bilt: Hessenweg 12714e Open Bridgedrive De Bilt

Ook dit jaar is er voor club- en thuisbridgers uit de 
gemeente De Bilt en wijde omgeving weer moge-
lijk om in te inschrijven voor de 14e Open-Bridge-
drive De Bilt.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 23 november 2012 
in het H.F. Witte Centrum te De Bilt, Henri Dunant-
plein 4. De start is om 19.30 uur en de zaal gaat open 
om 19.00 uur. Er zijn diverse prijzen in natura te win-
nen en o.a. ook de wisselbeker met twee blijvende 
herinneringen voor het hoogst eindigende paar in 
poule “A”. Er is een maximaal aantal deelname van 64 
paren. De kosten zijn € 9,50 per paar. Aanmelden ge-
schied per e.mail: vogelaar.m@planet.nl met vermel-
ding van volledige namen van beide spelers, adres en 
tel.nr., en speelsterkte A of B. Als men lid is van een 
club, dan ook clubnaam vermelden. Indien men meer 
informatie wil, kan men contact nemen met Bert Nij-
dam, 030-2250172 of Mariëtte Vogelaar 030-6062137. 
De inschrijving is pas de� nitief, als het inschrijfgeld 
binnen is vóór 19 november 2012 op giro 1754236 
t.n.v. M.G.E. Vogelaar te Bilthoven. De organisatie is in 
handen van vier leden van: B.C Bilthoven, Dombridge, 
Concordia-86 en De Kwinkslag.
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Noten
Speciaalzaak Bilthoven

* Beemster Exclusief
 Oud Belegen

* Beemster X-O

* Beemster Exclusief 
Classique

* Ouwe jongens

Specialist in: Hollandse, beemster, 
boeren en buitenlandse kaas. Noten en

zuidvruchten, olijven en tapenades, diverse
(biologische) wijnen, kerst- en wijnpakketten.

De Kwinkelier 4 - Bilthoven
www.kaasennotenbilthoven.nl

Tel/voicemail: 030 2286279

Kaas   Noten&
Speciaalzaak Bilthoven

500 gram  6,50

Oude
Kaasweken

De Kwinkelier 5 Bilthoven
Tel: 030 2291508

www.bilthoven� sh.nl

Hollands-visstoofpotje
(lekker en gezond)

nu slechts per stuk €9,95

Tonijn-sleetje
(heerlijk, makkelijk en snel klaar

6-8 minuten in de oven)

nu per stuk €7,95

Tortilla-wrap zalm
(lekkere wrap gevuld met zalm,

roomkaas en tortillasaus)

nu per stuk €2,95

Salade-trio
(met zalm, portugese tonijn, krabsalade)

nu per stuk €4,95

Vershoek De Kwinkelier


