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Bestuursoverleg. 

Tijdens het verslagjaar werd door het bestuur formeel drie keer vergaderd (14 maart,19 

september en 11 november). Tussendoor vond  frequent informeel overleg plaats, terwijl de 

bestuursleden zeer intensief  contact hadden via e-mail en telefonisch.  

Formele gesprekken BDD bestuur met de Gemeente. 

Het zgn. kwartaaloverleg  met de wijkwethouder, dhr. Johan Varkevisser, vond ook in 2013 

vier keer plaats en wel op 22 maart, 5 juli, 27 september en 13 december. Daarbij was ook de 

wijkmanager, dhr. A.Waijenberg, aanwezig. Laatstgenoemde kreeg einde 2013 een andere 

functie binnen de Gemeente en werd opgevolgd door mevr. Antoinette  van Dijck, met wie 

thans regelmatig en tot tevredenheid contact wordt onderhouden.  

Verder overleg 

Er werd enkele keren deelgenomen aan een door Altrecht geïnitieerd overleg mbt hun plannen 

om op langere termijn (25 jaar)  hun positie in Den Dolder te beëindigen en in Zeist 

(Sanatoriumbos) te versterken.  

Met Dennendal (Reinaerde) werd gesproken over het gegeven dat de voorgenomen 

verplaatsing naar het Sanatoriumbos in Zeist geen doorgang zal vinden, mede ivm de door de 

overheid ingetrokken bijdrage van 13 mln. De bestemmingswijzigingen zullen dus worden 

teruggedraaid. En er zullen interne verbouwingen en uitbreidingen plaatsvinden. Ook zal een 

strook van het gebied worden vergroend. 

Leden. 

Het aantal leden bedraagt thans 286 (september 2014 ) . Per ultimo 2013 telde de vereniging 
293 leden, tegen 273 leden aan het einde van het jaar 2012. De terugval is voornamelijk te 

verklaren door verhuizing en overlijden.  Gedurende het jaar zijn geen ledenwervings-

activiteiten ondernomen. 

Inhoudelijk. 

Diverse onderwerpen die de aandacht vroegen (een meestal nu nog vragen) kwamen in het 

verslagjaar aan de orde; We noemen (niet limitatief):  

 

* Het zgn Drieluik. Het is duidelijk dat mede door onze inspanningen de politieke animo om 

dit in zijn geheel te realiseren nauwelijks nog aanwezig is.(by-pass en afsluiting overgang 

voor snelverkeer).  

* Wel is duidelijk dat het Tolhuislaantunneltje er hoe dan ook zal komen, linksom of 

rechtsom. De gemeente zal het mede op grond van onze aandrang desnoods zelf betalen. 

* Het Duivendorp project is na aanhoudende aandrang bij de gemeente in positief vaarwater 

gekomen. Het onzalige idee om de nrs 51 t/57 te slopen en te vervangen door 

‘jongerenwoningen”  is inmiddels (sept.2014) van de baan.  



* De continuïteit van De Kameel in de vorm van een door de Dolderse gemeenschap te 

behartigen verenigingsgebouw staat op de kaart, mede dankzij het initiatief van Hetty 

Beekman. Het beoogde Dorpshuis bleef onder de aandacht. 

* Het Lismanbosje/hekje kwam in december aan de orde. De discussie duurt momenteel 

(sept.2014) nog voort. 

* De onverwachte Bomenkap door Pro-Rail werd via een mediation-traject afgehandeld. Niet 

aangeslagen herplant wordt bekeken. (met name ook de zuilbeuk op het station)  

* Stankoverlast REMIA.  Hoewel het lang geduurd heeft zijn er nu afdoende maatregelen 

getroffen, maar aandacht blijft nodig. 

* Herinrichting Bedrijventerrein Fornhese. De BDD is hier initiërend en begeleidend bij 

betrokken geweest. Inmiddels is er een eigen ondernemingsvereniging.  

* Park Vliegbasis Soesterberg (Tank-arena). In overleg met de buurtgroep Hertenlaan e.o. 

werd protest aangetekend tegen een wat al te luidruchtige en militaristisch speelse opzet van 

een zgn.Tank-arena op het nieuwe attractie- en natuurgebied. 

* Het Stationsgebouw (monument) behoeft op onze aandrang al jarenlang 

onderhoud/reparatie. De Gemeente wist hier niets te bereiken. Recent is er een doorbraak. 

* Verordening Para-commercie. Door de BDD  werd hierover in een Ronde Tafel bij de 

Gemeente ingesproken  om voor DD een regeling zoals in Austerlitz voor de toekomst zeker 

te stellen. 

* Wijkgericht werken was ook een onderwerp waarover door ons kritisch in een RT werd 

ingesproken. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen. 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben wij in het najaar 

een aantal speerpunten voor Den Dolder geformuleerd. En werd stevig en kritisch aandacht 

voor gevraagd in de StadsPers. Verder werd een traject opgestart van “huiskamergesprekken”, 

waarbij iedere politieke partij afzonderlijk werd uitgenodigd voor een gesprek op basis van de 

speerpuntennota. Alle partijen gingen hier op in en in december en begin 2014 hebben 

intensieve gesprekken plaatsgevonden met de lijsttrekkers. (Zoals bekend zijn alle door ons 

genoemde speerpunten overgenomen in het Coalitieakkoord). 

 

Publiciteit. 

In 2013 is er weinig gedaan aan publieke informatie via de StadsPers wegens de kosten en de 

trage voortgang op belangrijke dossiers. Uitzondering hierop was eind december een 

indringende publicatie van twee pagina’s speciaal gewijd aan de a.s. verkiezingen.   

 

JHS, DD. Sept.2014. 


