
Dolders NieuwsDolders Nieuws
Informatie van de Belangenvereniging Den Dolder

De Hazenboschbeeldjes in oude luister hersteld

Belangenvereniging Den Dolder • website: www.dendolder.net • e-mail: secretarisbdd@kpnmail.nl

Bestuursbericht
Den Dolder is continue in ontwikkeling 
zoals alle steden en dorpen in ons land. 
Gelukkig staat de tijd niet stil, ook niet 
in ons mooie dorp.

De stichter van ons dorp, de heer Pleines, 
was een ondernemer in hart en nieren. Hij 

zou, denk ik, met vreugde zien dat Den 
Dolder is gegroeid en gericht is op de toe-
komst. Ontwikkeling is prima, zolang de 
cohesie in ons dorp behouden blijft en 
de inwoners zich thuis voelen. De Belan-
genvereniging vindt dit een belangrijk uit-
gangspunt en blijft zich hier voor inzetten. 
De onthulling van de Hazenboschbeeldjes 
op het nieuwe gelijknamige gebouw was 

duidelijk zo’n moment waarop je kunt mer-
ken dat ‘De Doldenaar’ nog steeds betrok-
ken is bij het dorp.

Begin van dit jaar hebben we aan onze BDD 
leden via mail gevraagd wat zij aandachts-
punten vinden om hun gevoel van prettig 
wonen in Den Dolder te behouden danwel 
te vergroten. Dank aan de leden die hun 

reacties gestuurd hebben! Momenteel zijn 
wij bezig de reacties te verwerken. BDD ziet 
de laatste tijd het aantal leden toenemen. 
Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Mocht u 
nog geen lid zijn van onze vereniging, dan 
nodigen wij u van harte uit om u aan te 
melden. Dit kunt u doen via onze website 
www.dendolder.net.

Erik van Leeuwen

Op 21 januari jl. was er 
een leuk en nuttig gebeu-
ren in wijksteunpunt Pe-
lita. Op uitnodiging van 
de Belangenvereniging 
in samenwerking met de 
Gemeente kwamen vanaf 
een uur of vijf zo’n tachtig 
Doldenaren bijeen om ge-
zamenlijk te markeren dat 
na de totstandkoming van 
het nieuwe complex van 
huurappartementen op 
de plaats van de voorma-
lige Hazenboschschool in 
Den Dolder Noord plaat-
selijke geschiedenis werd 
geschreven.

Na een welkomstwoord 
door Erik van Leeuwen, 
voorzitter van de Belangen-
vereniging, mede namens 
de Gemeente en de Histori-
sche Vereniging, wandelde 
het hele gezelschap naar 
de ingang van het Hazen-
boschcomplex, waar dhr. 
Marcel Fluitman, wethou-
der kunst en cultuur, een 
toespraak hield. Hij ging 

Frans Smeels, secretaris van 
de Kunstcommissie Zeist, 
het “lumineuze “ idee een 
schijnwerper op te stellen 
die op het juiste moment 
werd aangesloten om de 
beeldjes te belichten. Na af-
loop –terug in Pelita- vond 
nog een gezellig samenzijn 
plaats onder het genot van 
een drankje en mooie hap-
jes, uitstekend verzorgd 
door Eetcafé Dolle Dies. De 
bijeenkomst was ook nuttig 
omdat het merendeel van 
de aanwezigen bestond uit 
de nieuwe bewoners van 
de appartementen en de 
buurtbewoners, die hier-
mee de gelegenheid had-
den om met elkaar kennis te 
maken.

Heel bijzonder was dat 
mevr. Willy Meischke, part-
ner van de in 1997 overle-
den Bilthovense kunstenaar 
Job Goldenbeld, ondanks 
haar handicap met steun 
van enkele buurtgenoten 
helemaal vanuit Nijemir-

Voortgang Den Dolder Noord Oost (WA Hoeve) Het Duivendorp 
wordt vervolgd

uiteraard in op de totstand-
koming van de apparte-
menten, maar met name 
de problematiek rond de 
-dankzij de inspanning van 
de Belangenvereniging en 
de Historische Vereniging- 

“bewaard” gebleven beeld-
jes van de kunstenaar Job 
Goldenbeld boven de hoof-
dingang. De Gemeente is 
daar al weer een paar jaar 
geleden met veel enthou-
siasme op ingesprongen 

en ze zorgde er voor dat 
replica’s werden gemaakt, 
die tijdens de nieuwbouw 
werden verankerd in de 
voorgevel. Om toch iets 
van symboliek in het ge-
beuren te brengen had dhr. 

Al sinds meerdere jaren 
vragen wij aandacht voor 
de instandhouding, het 
nodige onderhoud en de 
renovatie van het Dui-
vendorp. Dat betreft de 
oorspronkelijke arbei-
derswoningen met die-
pe achtertuinen die rond 
1920 werden gebouwd 
door de heer Pleines en 
daarmee dus tot het his-
torische centrum van Den 
Dolder werden.

Wij hadden daarbij geen 
goed woord over voor de 
Woningbouwcorporatie 
De Kombinatie, die de be-
tre� ende huurpanden ooit 
in eigendom kreeg en er 
in onze ogen alles behalve 
sociaal en dorpsvriendelijk 
mee omging. In eerdere edi-
ties van ons Dolders Nieuws 
is daarover uitvoerig infor-
matie verstrekt; zie o.a. het 
artikel van 28 nov. 2015 dat 
gemakkelijk is terug te le-
zen op onze website www.
dendolder.net De huidige 
wijkwethouder sprak ken-
nelijk de Kombinatie aan op 
haar vanuit onze gemeen-
schap weinig gewaardeerd 
bestuurlijke gedrag. Dat 
had zeker e� ect, want de 
verhoudingen zijn inmid-
dels redelijk hersteld. Zo 
had een delegatie van de 
BDD onlangs een goed ge-
sprek met het management 

van De Kombinatie over de 
herinrichtingsplannen van 
de percelen rond het Plei-
nesplein. Goed plan, niets 
op tegen. Maar ondertus-
sen gaat de controverse 
nog wel over de woningen 
buiten het pleintje, die als 
kluswoningen in de handel 
zijn via een makelaar. Wij 
hadden immers gehoopt 
en verwacht dat door het 
besluit van de Gemeente 
(3/9/2014) zoals door ons 
bevochten en in het coali-
tieakkoord beloofd, ook dit 
deel van het Duivendorp 
enige bescherming als ge-
meentelijk monument zou 
mogen genieten. Op zich 
is die status er nog wel, 
maar bij iedere afzonder-
lijk verkochte woning kan 
de individuele koper uit-
bouwplannen naar eigen 
zin voorleggen waardoor 
de historische waarde van 
ons Duivendorp als geheel 
ernstig wordt aangetast. In-
middels zijn er procedures 
gaande, waarin wij vast wel 
het onderspit zullen delven, 
want de Gemeente heeft 
heus wel zijn zaakjes for-
meel op orde. Over juridisch 
gesteggel misschien een 
volgende keer een update, 
maar het gaat in wezen ui-
teraard om de geloofwaar-
digheid van de politiek en 
haar beloftes.

Jhs

dum in Friesland was over-
gekomen om deze hom-
mage met zichtbaar plezier 
mee te maken. Kortom een 
mooi voorbeeld dat er met 
goede wil van iedereen in 
ons dorp het nodige en 
wenselijke is te bereiken.

Jhs

Op 14 januari was er een al-
gemene inloop avond over 
de voortgang van de werk-
groep die samen met ge-
meente en Altrecht werkt 
aan een structuurvisie voor 
het Altrecht gebied. Zoals 
bekend zullen binnen nu 
en ca 10 jaar de activiteiten 
van Altrecht in het gebied 
gestopt zijn. De werkgroep 
probeert in goed overleg 
te komen tot een visie wat 
er na dat moment met het 
gebied moet gebeuren.

Er zijn nu twee reguliere 
werkgroep avonden ge-
weest waarin, verdeeld in 
groepen, nagedacht is over 
de toekomst van het terrein. 
Alle aspecten kwamen daar-
in aan de orde. Natuurlijk 
was er een groepje dat zich 
bezig hield met de natuur, 
maar ook een groepje dat 
ging over cultuur en een 
groepje dat ging over wo-
nen en natuurlijk ook over 
economie en werken en de 
infrastructuur in het gebied. 
Het resultaat van de bespre-
king van het bepaalde on-
derwerp per groep, is door 
het architectenbureau op te-
keningen gezet. Het betreft 
hier natuurlijk voorlopige 
visualisaties van de verschil-
lende onderwerpen. Deze 
tekeningen waren te zien op 
de genoemde inloopavond. 
De avond was zeer goed be-
zocht en er werden interes-
sante discussies gevoerd tus-
sen de verschillende leden 

van de werkgroepen en de 
mensen die “inliepen”. Het is 
de bedoeling dat in de ko-
mende weken de verschil-
lende onderwerpen verder 
worden uitgediept. Dit zal 
weer resulteren in voorlo-
pige tekeningen met een 
wat preciezer karakter dan 

de eerder getoonde teke-
ningen. Er zal dan ook weer 
een inloopavond georgani-
seerd worden. Wij roepen 
u op daar heen te gaan, 
want het Altrecht gebied 
ligt vlak bij het dorp en naar 
we hopen ook dicht bij uw 
hart. Laat uw kans om mee 

te praten over dit prachtige 
gebied niet verloren gaan.

Graag tot ziens op een vol-
gende inloopavond, waar-
van nog niet bekend is wan-
neer die precies gehouden 
zal worden.

RZ


