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Bestuursoverleg. 

In 2014 werd door het bestuur formeel acht keer vergaderd (27 mei, 17 juli, 14 september, 25 

september, 7 oktober, 3 november, 18 november en 24 november) . Tussendoor vond  

frequent informeel overleg plaats, terwijl de bestuursleden intensief contact hadden via e-mail 

en telefoon.  

Formele gesprekken BDD bestuur met de Gemeente. 

Het zgn. kwartaaloverleg vond in 2014 drie keer plaats; 4 April, 14 september en 5 december 

2014. De laatste twee vergaderingen waren met de nieuwe wijkwethouder, mevrouw 

Jacqueline Verbeek. De wijkmanager, mevr. Antoinette  van Dijck, was hier ook bij 

aanwezig. Jacqueline Verbeek is sinds 18 mei 2015 gedeputeerde bij de provincie Utrecht. 

Sander Janssen die haar opgevolgd is als wethouder zal de nieuwe wijkwethouder zijn voor 

Den Dolder. 

Verder overleg 

BDD woont met enige regelmaat de zogenoemde Platform Vergaderingen van Stichting Beter 

Zeist bij, wat zichzelf presenteert als het platform van buurten en dorpen in de gemeente 

Zeist.  BDD was aanwezig bij de vergadering 12 november 2014. De BDD heeft als streven 

deze bijeenkomsten vaker bij te wonen (BDD was ook aanwezig op 25 maart 2015 en 20 mei 

2015) 

Het door de BDD geinitieerde veiligheidsoverleg, met vertegenwoordigers van gemeente, 

politie, ondernemersvereniging, Altrecht en Albert Heijn, vond in 2014 niet plaats (in 2013 

vond deze plaats in november, in 2015 was er ook een overleg op 22 januari 2015). Den 

Engh/Almata zit niet meer aan tafel omdat alle cliënten van Almata uit Den Dolder weg zijn. 

De frequenties van deze vergadering is in samenspraak met deelnemers verlaagd naar 

ongeveer een keer per jaar. 

BDD was aanwezig bij een klankbordgroep bijeenkomst over de uitvoering van het VCP 

(Verkeerscirculatieplan). Dit vond plaats op 14 october2014. 

Voor de langzaamverkeerstunnel Tolhuislaan zijn een aantal nieuwe bijeenkomsten gehouden 

die BDD bijwoonde. De eerste in de nieuwe reeks vond nog plaats in  november 2014. Deze 

vergadering had zijn vervolg in 2015, waar met name over de inrichting van de tunnel 

gesproken is. Bij deze bijeenkomsten waren verschillende buurt- en straatverenigingen uit 

Den Dolder aanwezig, ook DOSC en de Duif. Deze vonden plaats op 14 februari 2015 en 14 

april 2015. 

Leden. 

Eind 2014 telde de vereniging 285 leden, dat was eind 2013 293. 

 

 



Inhoudelijk. 

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

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

 

 Fiets- en voetgangertunnel Tolhuislaan 

De stilte rondom de  fiets- en voetgangerstunnel tussen de Tolhuislaan en DOSC is in 2014 

definitief verbroken. De gemeente lijkt duidelijk van plan om de tunnel eind 2017, begin 2018 

in gebruik te hebben. Er is sprake van concreet overleg met verschillende stakeholders over de 

inrichting van de tunnel. ProRail en Movaris zijn hier ook aanwezig. Het laatste overleg is 

gepland 17 juni 2015. De grond nodig voor de bouw van de tunnel is inmiddels in het bezit 

van Pro Pail en een bestemmingsplan-wijziging is in voorbereiding. BDD is intensief 

betrokken bij de bijeenkomsten en houdt de voortgang nauwlettend in de gaten. 

 

Het begrip Drieluik komt niet vaak meer ter sprake. Het geplande TNO onderzoek zou echter 

qua aanbeveling kunnen leiden  tot de conclusie dat het veiliger is het gehele Drieluik alsnog 

uit te voeren. De politieke animo om het Drieluik in zijn geheel te realiseren lijk echter 

conform de overwegende mening in het dorp dat het daar vermoedelijk niet van zal komen. 

  

 Duivendorp 

College van B&W heeft besloten om de monumentale status van het Duivendorp/Pleineslaan 

volledig te handhaven. Daarmee zullen dus alle uit ca 1920 daterende karakteristieke panden 

behouden blijven en geeft de Gemeente invulling aan de afspraak in het coalitieakkoord dat 

het Duivendorp zijn cultuurhistorische waarde dient te behouden. Het plan is nu om de huizen 

met behoud van historische aanblik te renoveren. 

 

 Nieuwbouw  

De bouw van de appartementen op het terrein van de voormalige Hazenbosch school is gestart 

eind 2014. De bouw op het Delta terrein is in 2014 niet gestart. De geplande woningen 

(project Duivenhorst) zijn wel in de verkoop gegaan eind 2014. 

 

 Verkeerszaken 

Verscheidene verkeerszaken kregen de aandacht van BDD. Zoals eerder genoemd heeft BDD 

een aantal vergaderingen bijgewoond over uitvoering VCP (Verkeerscirculatieplan). BDD 

heeft onder andere ook een zogenaamde verkeerschouw bijgewoond bij de onoverzichtelijke 

haakse bocht in de Ramaerlaan en zich ingezet voor de mogelijkheid om vrachtwagens bij AH 

makkelijker te laten keren. BDD woonde ook een schouw in het centrum bij. 

 

 Kameel 

De Kameel is voor in ieder geval 5 jaar behouden. Mede op initiatief van de 

Belangenvereniging is met succes een voorstel ingediend bij de gemeente om de Kameel om 

te vormen tot een verenigingsgebouw voor sociale en culturele activiteiten. Er is een 

beheersstichting opgericht om de Kameel een stevige basis te geven. BDD is lid van het 

bestuur. 

 

 Het Lismanbosje  

Eind 2013 werd het bos tussen de DOSC voetbalvelden, de Lassuslaan in Bilthoven en 

Pleineslaan afgesloten met een hoog stalen hekwerk en daarmee ontoegankelijk voor 

bewoners die daar al jaren lang wandelden. BDD heeft bezwaar tegen deze afsluiting 

ingediend en tijdens een hoorzitting van de Adviescommissie bezwaarschriften van de 

Gemeente Zeist haar standpunten uitgelegd. Helaas is het bezwaar ongegrond verklaard en 



blijft het bos afgesloten. De kans om via een beroepsschrift alsnog opening van het bos te 

bewerkstelligen is door BDD als minimaal ingeschat. Een beroepsschrift is dus niet 

ingediend. 

 

 Stankoverlast REMIA  

De al lang durende stankoverlast lijkt eindelijk onder controle. Door het plaatsen van gesloten 

putdeksels en het vervangen van kapotte stankafsluiters in de kolken van de waterafvoer 

bereikt de stank nu in ieder geval niet meer de straat. Bij huizen die last hadden van stank zijn 

na onderzoek door een loodgieter ook werkzaamheden uitgevoerd. BDD steunde de bewoners 

in het vragen van aandacht voor het probleem. Aandacht blijft nodig 

 

 Het Vierde Kwadrant 

De bouwplannen mbt het als zodanig eufemistisch genoemde  ‘Leeuwenhorst” project  blijven 

ook gedurende deze coalitie periode onbespreekbaar. Neemt niet weg dat Altrecht haar 

gebouwen op de WA Hoeve bij alle wijzigingen in de Gezondheidszorg  als een probleem ziet 

en op zeer lange termijn  het complex wil verlaten en maximaal economisch te gelde wil 

maken. De directie van Altrecht wil daarover goed contact blijven houden met de Dolderse 

gemeenschap. Het Dennendal complex (Reinaerde) blijft in tegenstelling tot eerdere plannen 

gehandhaafd. Er wordt enige nieuwbouw verricht en een klein deel van het terrein wordt  

teruggegeven aan de natuur. 

 

 Het Stationsgebouw  

In 2014 is de renovatie van het stationsgebouw gestart. Nu de renovatie klaar is, kijkt de 

gemeente naar een goede invulling van het gebouw. Een gedachte is om het wijkteam en het 

sociale team hier onder te brengen. Er is ook contact met een horeca/bedrijf. Ten tijde van de 

ALV 2015 is er nog geen duidelijkheid over uiteindelijke invulling 

 

 Gemeenteraadsverkiezingen. 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft de BDD een 

politiek café georganiseerd. De eind 2013 samengstelde speerpunten voor Den Dolder 

kwamen in de debatten aan de orde. Het politeke cafe was een succes. In het uiteindelijke 

coalitieakkoord zij alle bovengenoemde speerpunten beschreven. 

 

 Publiciteit. 

In 2014 is in vergelijking met 2013 meer gepubliceerd in de Stadspers (zeven keer). Dit komt 

onder andere door de door de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014. Er waren ook meer 

actuele onderwerpen in 2014 zoals Duivendorp, Lismanbosje, Stankoverlast,  Schroeder van 

der Kolklaan, voortgang en overdracht Kameel. 

 

EvL, Den Dolder. Mei 2015. 


