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Bestuursbericht
De straatnamen in Den Dolder zijn altijd 
met gevoel voor de omgeving en his-
torie bepaald. De meest bekende is na-
tuurlijk de Pleineslaan, genoemd naar 
de stichter van ons dorp.
Veel straten gebouwd in de jaren 50 in Den 
Dolder Noord verwijzen duidelijk naar het 
rijke psychiatrische verleden. Dr. Engel-
hard was bijvoorbeeld lange tijd genees-
heer-directeur van de Willem Arntszhoeve, 
terwijl Wilhelmina van Essen afdelingsge-
neeskundige was bij ‘De Stichting’. De Eek-
hoornlaan en Reelaan verwijzen duidelijk 
naar de bosomgeving waar wij gelukkig 

nog steeds van kunnen genieten in ons 
dorp. De Tolhuislaan houdt de herinnering 
aan het tolhuis op de hoek Tolhuislaan/Ta-
veernelaan levend. Ook de nieuwere stra-
ten zoals de Gerard Pranglaan en Zuster 
van Overeemlaan verwijzen naar Den Dol-
der. Gerard Prang was zeepschepper in de 
fabriek De Duif en Zuster van Overeem een 
verloskundige in ons dorp.

Afgelopen dinsdag is er op de hoek Dol-
derseweg/Paduaweg (bij de bakker) een 
informatiebord geplaatst waarop de wor-
dingsgeschiedenis van ons dorp beschre-
ven wordt. Een verwijzing naar de geschie-
denis met het besef dat Den Dolder door 

de jaren heen is gegroeid tot een mooi 
samenhangend dorp.

Een mooi dorp om in te wonen en behoud 
van het gevoel thuis te zijn in Den Dolder, 
hangt natuurlijk niet alleen af van de na-
men op de straatbordjes. Dat wordt ook 
bepaald door zoveel mogelijk behoud van 
de leefomgeving ondanks de logische en 
gewenste vernieuwing die in elke woon-
plaats moet plaatsvinden. De renovatie 
van Duivendorp, opknappen van het cen-
trum, het creëren van goede woningen 
op het voormalige Delta terrein, behoud 
van de Kameel en van een mooie groene 
plek als de Torteltuin zijn voorbeelden van 

vernieuwingen die welkom zijn, omdat ze 
passen in ons kleine dorp. De BDD heeft 
haar invloed zoveel mogelijk aangewend 
om er voor te zorgen dat deze projecten 
een zo groot mogelijke bijdrage leveren 
aan de leefomgeving.

Maar dat is soms wel tegen de klippen op, 
want met ons hedendaagse weliswaar 
gevierd democratisch, maar in de praktijk 
wat ondoorzichtig bestuurlijk systeem is 
het moeilijk voor de burger om dat alles te 
kunnen volgen. Dat is bij deze zaken ook 
nu, net als vorige keren weer in dit Dolders 
Nieuws aan de orde.

Erik van Leeuwen

U kunt hier uw wensen opschrijven en dit formulier sturen naar, of bezorgen bij Schroeder van de Kolklaan 8, 3734 VG Den Dolder, of bij Paltzerweg 156, 3734CN, Den Dolder. 
U kunt uw wensen ook doorgeven via de website www/dendolder.net via de tab Wensen 2025

In mijn droom ziet Den Dolder NoordOost er in 2025 zo uit;


