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Regelmatig hebben wij u op de 
hoogte gehouden van de ont-
wikkelingen rondom de Kameel. 
Zo weet u dat het gebouw aan 
de Dolderseweg 167A voorlo-
pig, voor in ieder geval 5 jaar 
behouden zal blijven voor ons 
dorp. Op initiatief van Dolders 
raadslid Hetty Beekman, heeft 
de Belangenvereniging samen 
met Stichting Dolders Jonge-
ren Initiatief, muziekvereniging 
Dr. Engelhard en Atelier Den 
Dolder met succes een voorstel 
ingediend bij de gemeente om 
de Kameel om te vormen tot 
een verenigingsgebouw voor 
sociale en culturele activiteiten. 
Hiervoor hebben de verenigin-
gen zich georganiseerd in een 
beheersstichting om de Kameel 
een stevige basis te geven.

Uw Belangenvereniging heeft 
zich jarenlang ingezet voor een 
dorpshuis en heeft met verba-
zing aan moeten zien hoe het 
gewenste dorpshuis werd gere-
duceerd tot een virtueel gebouw 
dat vooral niet uit stenen mocht 
bestaan. ‘Geen stenen stapelen’ 
was de uitspraak waarmee de ge-
meente aangaf dat het bouwen 
van dorpshuizen niet meer van 
deze tijd is. De gemeente heeft nu 
uiteindelijk dus wel meegewerkt 
aan ‘oude stenen renoveren’. Een 
‘second best’ optie, maar wel een 
waar we blij mee zijn, omdat de 

gemeente vanaf het begin de in-
tentie had om het bewonersinitia-
tief tot behoud van de Kameel te 
steunen, en prima heeft samenge-
werkt.
Vanaf november vorig jaar is de 
gemeente begonnen het gebouw 
te renoveren in samenwerking 
met bouwonderneming Mantel 
uit Utrecht. Er was veel achterstal-
lig onderhoud en er is asbest ver-
wijderd uit het pand. De vereni-
gingen die onderdak in de Kameel 
krijgen, knappen zelf het interieur 

op en passen het aan naar hun 
eisen. Onder het motto van ‘maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen’ zet Mantel nog twee stagi-
aires van de Nimeto in Utrecht aan 
het werk voor het binnen schilder-
werk. Het gebouw is nu bijna klaar 
voor een nieuwe toekomst als 
sociaal cultureel centrum in Den 
Dolder.

De insteek van Stichting de Kameel 
is, om de in ons dorp aanwezige 
initiatieven en cursussen een goe-

de en betaalbare plek te geven. 
Het bestuur van de beheerstich-
ting bestaat uit afgevaardigden 
van de hierboven genoemde ver-
enigingen en twee onafhanke-
lijke Doldenaren, die het sociale 
en culturele leven een warm hart 
toedragen. Dat er behoefte is aan 
een laagdrempelige plek hiervoor, 
blijkt uit het aantal aanvragen dat 
de Kameel nu al heeft gehad.
Er kan gebruik gemaakt worden 
van de atelierruimte voor creativi-
teit, een mooie zaal voor ontspan-

ningscursussen of vergaderingen, 
er zijn muziek repetities en er is 
nog steeds de jeugd-disco. De 
gezellige huiskamer in de Kameel 
is zeer geschikt voor sociale acti-
viteiten, zoals de jongeren inloop, 
buurtbijeenkomsten of andere ini-
tiatieven van bewonersgroepen. 
Informeren kan bij: secretaris@
stichtingdekameel.nl

Stichting De Kameel wil de nieu-
we Kameel graag op feestelijke 
wijze aan u voorstellen tijdens de 
opening op zaterdag 18 april. Ie-
dereen in Den Dolder is van harte 
welkom vanaf 15 uur!

Wilt u naast het feest ook bijdra-
gen aan de Kameel door de han-
den uit de mouwen te steken?¬ 
Dat kan met de ‘NLDoet actie’ op 
zaterdag 21 maart as. U kunt dan 
meehelpen met het doen van 
kleine klussen: opruimen, kleine 
reparaties, gezellige aankleding 
en � ink schoonmaken. Samen met 
de dorpsgenoten willen de Ka-
meel-lieden aan de slag en er een 
nuttige maar zeker ook gezellige 
dag van maken. We starten om 
10 uur en eindigen rond 16 uur 
met een drankje. U kunt zich op-
geven voor deze NLDoet actie via 
de website van het oranjefonds: 
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/
klus/?documentid=2869, of via 
Nynkedejong1@hotmail.com.
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Een aantal bewoners aan 
de Dr. Ramaerlaan maakt 
zich al enige tijd zorgen 
over de verkeersveilig-
heid in hun straat als 
gevolg van de onover-
zichtelijke haakse bocht 
bij wijksteunpunt Pelita. 
Een parkeerverbod bij de 
hoek zou een oplossing 
kunnen zijn, maar dat 
stuit begrijpelijkerwijs op 
weerstand bij de direct 
omwonenden.

Op initiatief van de Belan-
genvereniging, het Wijk-
team, en de buurtgroep 

onder regie van dhr. Jan 
Veerkamp werd daarom 
op 5 maart jl. ter plaatse 
een gezamenlijke schouw 
gehouden. Naast de be-
trokken buurtbewoners, de 
wijkmanager mevr. Antoi-
nette van Dijck en de beide 
wijkagenten was daarbij 
ook de heer Melvin ten Dol-
le aanwezig, verkeersdes-
kundige van de gemeente. 
Na enige discussie ziet het 
er naar uit dat de oplossing 
kan worden gevonden door 
in de Ramaerlaan eenrich-
tingverkeer in te stellen van-
af de Dr. Boswijklaan en één 

parkeerplaats om de hoek 
naast nr. 1 op te o� eren. Een 
dergelijk verkeersbesluit is 
dan ook in voorbereiding. 
Verder werd de gelegen-
heid te baat genomen om 
de situatie bij de kruising 
van de Dolderseweg en 
de Wilhelmina van Essen-
laan te bekijken. Aan een 
verzoek om hier een voet-
gangersoversteekplaats te 
maken in het verlengde van 
het trottoir langs de W.van 
Essenlaan zal de gemeente 
tegemoet kunnen komen.
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Schouw aan de
Ramaerlaan

Rekenkamer-
commissie van start

In de vorige uitgave van 
ons Nieuws werd uitvoe-
rig aandacht besteed aan 
de beoogde aanleg van 
de Tolhuislaantunnel voor 
voetgangers en � etsers. 
Dat mede naar aanleiding 
van het besluit van de Ge-
meentelijke Rekenkamer 
Zeist om een onderzoek 
in te stellen naar het ex-
treem trage verloop van 
dit project.

Inmiddels is de Commissie 
van start gegaan na een 
informatiebijeenkomst op 
4 maart jl. in de raadszaal, 
waarbij de belangenvereni-
ging ruim vertegenwoor-
digd was. Ons is de ver-
zekering gegeven dat dit 
onderzoek op geen enkele 
manier tot verdere vertra-

ging van het project zal 
leiden, evenmin tot versnel-
ling trouwens. Een dergelijk 
onafhankelijk onderzoek 
richt zich op de doeltref-
fendheid, doelmatigheid 
en rechtmatigheid van het 
gemeentelijk beleid. De 
bedoeling is uiteraard om 
een bijdrage te leveren aan 
de verbetering van het be-
stuur en het gemeentelijk 
apparaat. Als zodanig on-
dersteunt de commissie de 
controlerende rol van de 
gemeenteraad. De commis-
sie bestaat uit de heer Erwin 
Derks, extern lid en voorzit-
ter, mevr. Alma Schaafstal, 
extern lid en plv. voorzitter, 
en de heren Hans Goorhuis 
en Jos van Loozenoord, 
raadsleden, als intern lid. 
Het feitelijke diepgraven-
de werk zal worden ge-
daan door mevr. Loes van 
den Broek, in dienst van de 
Provinciale Randstedelijke 
Rekenkamer, die voor deze 
klus is gedetacheerd bij de 
Gemeente Zeist, waarvoor 
uiteraard wordt betaald. 
Als men kritisch wil zijn - en 
dat zijn wij - kun je de vraag 
stellen of raadsleden in zo’n 
commissie wel thuis horen. 
We herinneren ons bv. dat 
tijdens dit stroperige pro-
ces bepaalde raadsleden in 

informele contacten nog 
nieuwe varianten van de 
tunnel lay-out op de achter-
kant van hun sigarendoos 
meenden te moeten teke-
nen en bepleiten. Dat terwijl 
in de klankbordgroep met 
deskundigen van Movaris al 
lang tot een zinniger keuze 
was gekomen. Zoals ge-
zegd, het zal aan het project 
niets toe of afdoen, maar 
het is goed als het de loka-
le democratie tot lering kan 
strekken. Uw belangenver-
eniging duikt momenteel 
in haar archieven om aan 
de commissie datgene aan 
te reiken wat in het formele 
geheugen van de Gemeen-
te mogelijk ontbreekt. Maar 
het tunneltje komt er!
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dhr. Edwin Derksmvr. Alma Schaafstal


