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Gedurende het normale verloop 
van de jaargetijden kleurt de na-
tuur van grijs in de winter naar 
groen in de lente en zomer en 
eindigt bij een schakering van 
rode kleuren in de herfst. Dit is 
een cyclisch en natuurlijk pro-
ces dat niet beïnvloed kan wor-
den. De kleur rood heeft voor 
bestuurders een andere beteke-
nis. Rood staat voor bebouwing. 
Deze betekenis van het woord 
rood is de afgelopen maanden 
voor de Belangenvereniging een 
belangrijk onderwerp geweest.

Zoals wij u eerder gemeld heb-
ben in het Dolders Nieuws en op 
de Algemene Leden Vergadering, 
is er het afgelopen jaar intensief 
gesproken over de toekomst van 
de WA hoeve. Dit werd gedaan in 
het kader van burgerparticipatie. 
Het doel van burgerparticipatie is 

dat beslissingen in samenwerking 
met inwoners worden genomen. 
Essentieel hiervoor is dat de deel-
nemende inwoners op de hoogte 
zijn van alle factoren die een rol 
spelen bij de te nemen beslissing, 
in dit geval het vormen van de ge-
biedsvisie die de toekomst van de 
WA hoeve vastlegt. Een belangrijk 
discussiepunt was hoeveel wo-
ningen er op WA hoeve gebouwd 
gaan worden, kortom hoeveel 
rood er op de kaart van de WA 
hoeve toegevoegd zal worden. 
De Belangenvereniging Den Dol-
der (BDD) heeft, net als de andere 
deelnemende inwoners en organi-
saties, aangegeven zo veel moge-
lijk groen te willen behouden. De 
balans tussen rood en groen was 
een uitermate belangrijk discus-
siepunt.

Naar nu blijkt hebben de partici-

perende inwoners qua kennis op 
achterstand gestaan. Al in februari 
2016 heeft de gemeente Zeist aan 
de provincie Utrecht gevraagd de 
rode contour voor dit gebied uit 
te breiden op de zogenaamde Pro-
vinciale Ruimtelijke Structuurvisie, 
terwijl in de participatiegroep de 
discussie werd gevoerd hoe juist 
zo veel mogelijk groen te behou-
den. Het was fraaier geweest als 
de participerende burger op de 
hoogte was geweest van deze ont-
wikkeling.

Uiteindelijk is het plan om de rode 
contour uit te breiden toch bekend 
geworden en vanzelfsprekend 
heeft de Belangenvereniging Den 
Dolder bezwaar aangetekend bij 
de Provinciale Staten en bij de ge-
meente Zeist. BDD heeft in haar 
bezwaar erop aangedrongen de 
voorgenomen uitbreiding van de 

rode contour helemaal te schrap-
pen. BDD stond hierin niet alleen. 
Meerdere organisaties hebben 
bezwaar aangetekend zoals on-
der andere Stichting Milieuzorg 
Zeist, Vereniging Bosch en Duin 
en Stichting Beter Zeist. Dit pro-
test heeft e� ect gehad; tijdens de 
gemeenteraadsvergadering van 6 
december is besloten om de rode 
contour minder uit te breiden dan 
eerst gepland; nu zal de rode con-
tour gevolgd worden die ook in de 
concept gebiedsvisie omschreven 
wordt. U kunt de bezwaarbrieven 
vinden op onze website.

Het resultaat van de participatie-
bijeenkomsten is de concept ge-
biedsvisie (te vinden op onze web-
site). Deze visie omschrijft dus de 
toekomstplannen voor de WA hoe-
ve. Het is mooi dat de dromen die 
door u zijn gedeeld met BDD voor 

een deel hun plek gevonden heb-
ben. Zo geeft de gebiedsvisie ruim-
te aan speelvoorzieningen, horeca 
mogelijkheden in combinatie met 
een dorpshuisfunctie, horeca met 
een rol voor de bewoners van Rei-
naerde, een kinderdagverblijf etc. 
Ook worden zorgvoorzieningen 
genoemd zoals een zorghotel, 
zorgwoningen, seniorenwoningen 
met zorg en uitbreiding van het 
bestaande beschut wonen.

Ondertussen blijven wij als BDD 
bezorgd over behoud van groen 
en het in bedwang houden van 
de tomeloze driften die de gemid-
delde projectontwikkelaar in zijn 
genen heeft zitten. Daarom is er op 
initiatief van de BDD afgesproken 
dat inwoners de macht krijgen om 
controle te gaan uitvoeren op de 
daadwerkelijke ontwikkelingen op 
de WA hoeve. Deze zogenaamde 

planbegeleidingsgroep staat ook 
beschreven in de concept gebieds-
visie. De exacte invulling hiervan 
wordt momenteel besproken. Het 
is duidelijk dat de planbegelei-
dingsgroep een duidelijk en sterk 
mandaat moet hebben om daad-
werkelijk invloed te hebben.

Op 20 december kan ‘de burger’ tij-
dens de Ronde Tafel haar mening 
geven over de concept gebiedsvi-
sie, waarna deze tijdens de raads-
vergadering van 24 januari bespro-
ken zal worden. BDD zal tijdens de 
ronde tafel inspreken en zal zeker 
haar zorg uitspreken over behoud 
van groen en de noodzaak tot een 
sterke planbegeleidingsgroep zo-
dat WA hoeve in de toekomst nog 
steeds een waardevol, en liever, 
een nog waardevoller stukje Den 
Dolder zal zijn.

Evl

Bestuursbericht
Het einde van het jaar is altijd weer 
het moment van terugkijken. 2016 
stond voor Den Dolder in het kader 
van veranderingen. We zagen in rap 
tempo de nieuwe wijk Duivenhorst 
verijzen op het oude Delta terrein. On-
dertussen wordt ook de oude Over-
toom geschiedenis overschreven door 

wederom een nieuwe wijk, Overduyn. 
In 2016 heeft het winkelcentrum een 
hoognodige opknapbeurt gekregen.
Veranderingen leiden bijna altijd tot 
gemengde gevoelens. Een nieuw huis 
voor mensen is altijd een feest, terwijl de 
toeschouwer op wat meer afstand zich 
afvraagt of er niet wat te krap gebouwd 
is op Duivenhorst. In het centrum kun 
je nu makkelijker je � ets parkeren, maar 

helaas staan er nu vaker � les voor de 
Dolderseweg. De WA hoeve kan Den 
Dolder kansen bieden, maar hoe zorgen 
we ervoor dat groen behouden blijft en 
de nieuwbouw niet een saaie en massale 
wijk wordt? Als Belangenvereniging Den 
Dolder dwingen wij onszelf de kansen 
en risico’s te zien van alle nieuwe plan-
nen die op ons afkomen. En natuurlijk 
kijken we naar bestaande problemen en 

de daarbij best passende oplossingen. 
Een onveilige � etsroute naar de Brede 
School en DOSC was zo’n probleem, 
waar mede de BDD zwaar heef ingezet 
op de beste oplossing. En met succes; 
de bouw van de � etstunnel bij DOSC is 
gestart.
Wij hebben, kortom, onze radar con-
tinue gericht op een prettig leefbaar 
Den Dolder. Uw hulp hierbij is natuurlijk 

welkom. Ik neem aan dat u de weg weet 
naar onze website waar u heel gemakke-
lijk een bericht voor ons kunt achterlaten 
of lid kunt worden. U kunt ons natuurlijk 
ook gewoon aanspreken, bijvoorbeeld 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 
Belangenvereniging op 15 januari 2017 
in de Kameel. U bent van harte welkom, 
tot dan!

Erik van Leeuwen, vz.

Begin dit jaar werd in overleg 
met de gemeente een werk-
groep ingesteld om gestalte te 
geven aan een stevige opknap-
beurt van ons dorpscentrum.

Door Ondernemend Den Dolder 
(de winkeliers), uw Belangenver-
eniging en een drietal Verenigin-
gen van eigenaren werd met de 
gemeente voortvarend gewerkt 
aan de plannen. Na de zomer werd 
begonnen met de uitvoering en 
inmiddels is in record tempo een 
ingrijpende face-lift gerealiseerd. 
Er zijn nog een paar zaken die 
moeten worden afgemaakt, zo-
als de circulatie bij Albert Heijn, 
maar het grote werk is gebeurd. 
Wij horen veel positieve berichten 
over de nieuwe inrichting. Over de 
ruimte voor voetgangers, over het 
attractieve pleintje op de hoek, 
over de groenbeplanting, over de 
veiliger oversteekplaatsen, over de 
nieuwe � etsenklemmen, over de 

frisse dorpse kleur van de gebruik-
te materialen, enz. Toch horen we 
ook wel wat kritiek, zoals over de 
krappere parkeerplaatsen en de 
wonderlijke “tiet” bij de uitgang 
van de Paduahof. Nadat een ieder 
wat heeft kunnen wennen aan de 
nieuwe situatie zal komend voor-
jaar een evaluatie van het project 
plaats vinden. U bent welkom uw 
op- en aanmerkingen onder onze 
aandacht te brengen; zie onder-
staand e-mail adres.

Op woensdag 14 december zal 
wethouder Sander Jansen de 
openingshandeling van het 
opgeknapte centrum verrich-
ten. Vanaf 18.00 uur zijn alle 
inwoners, winkeliers en bezoe-
kers van het centrum van harte 
welkom in Café De Egelantier 
(Dolderseweg 146) voor een be-
scheiden hapje en drankje.

Jhs

Centrum Den Dolder 
opgeknapt

Het houdt niet op en we we-
ten al meer dan honderd jaar 
dat Den Dolder en het spoor 
onverbrekelijk met elkaar zijn 
verbonden. Dat is de prijs van 
de ontstaansgeschiedenis van 
ons dorp en dat blijft nog ja-
ren zo. Meestal tot veler ple-
zier, maar soms levert het he-
laas ook heel wat overlast op.

Tunnelaanleg
Na een door Pro-Rail en de Ge-
meente belegde informatie bij-
eenkomst over de aanstaande 
ongemakken ten behoeve van 
de voetgangerstunnel bij de 
Tolhuislaan is het inmiddels zo 
ver. De hoek met de Padualaan 
is afgesloten, er staat een mas-
sale bouwkeet twee hoog, en 
de doorgang is zelfs voor voet-
gangers afgesloten. Er zijn veel 
richtingbordjes geplaatst, soms 
komisch, naar de Dolderweg 
(zie foto). Naar onze mening had 
de coördinatie tussen het bouw-
project Overduijn en de aanleg 
van het tunneltje bepaald wel 
wat beter gekund, maar de af-
zonderlijke economische be-
langen hebben nog steeds de 
voorkeur boven het gemak van 
de burger en de lokale overheid 
heeft meestal niet veel in te 
brengen. Dat dus in tegenstel-
ling wat je als burger van onze 
gemeente zou verwachten. We 
wensen de bewoners van hoek 
Tolhuislaan / Paduaweg sterke 
het komende jaar en laat ons 

weten als we nog voor jullie aan 
de bel kunnen trekken.

Spoor dicht op 17 December 
(03.00-20.00)
Heel Den Dolder kreeg hierover 
een brief in de bus. Dat kwam 
niet zo maar vanzelf. Onderne-
mend Den Dolder (ODD, de win-
keliersvereniging) was terecht 
zwaar verbolgen dat ze dat Pro-
Rail plan zo ergens een paar we-
ken geleden via de gemeentelij-
ke wandelgangen als voldongen 
feit moest vernemen. Dat dus 
terwijl deze zaterdag voor de 
kerstdagen de drukste dag voor 
de lokale winkeliers is. Wij als 
BDD hebben ons er met ODD 
nog zwaar tegenaan bemoeid 
via diverse mails met Pro-Rail en 
hun communicatie mensen. De 
Gemeente stelde in dit moeiza-
me traject dat zij – eigenaar van 
de wegovergang- geen rechts-
middelen heeft om het verzoek 
af te wijzen of te beïnvloeden, 
maar wel met veel moeite heeft 
bereikt dat er geen beslag op 
parkeerplaatsen wordt gelegd 
voor de nodige werkzaamhe-
den die met het aanvoeren en 
lassen van een aantal wissels ge-
moeid gaan. Dat willen we toch 
nog wel eens goed uitgezocht 
hebben. Immers eigendom is 
volgens de gemeente in andere 
dossiers, lees bv het oude dos-
sier over Lisman en consorten, al 
te zeer heilig.

Jhs

Pro-Rail Forever

Ik ben Richard van Oe� el en op de 
laatste ALV van de Belangenvereni-
ging Den Dolder aangesteld/verko-
zen tot penningmeester. Wij wonen 
nu 13 jaar met plezier in Den Dolder 
met onze 4 kinderen en hebben al 
veel positieve veranderingen gezien, 
bijvoorbeeld het tunneltje dat er nu 
echt gaat komen. Daarom wilde ik 
ook graag een bijdrage leveren aan 
de belangenvereniging. Door mijn 
interesse in cijfers ben ik in het ver-
leden ook al eens penningmeester 
en lid kascommissie geweest van 
verenigingen.

Ik heb nu 10 jaar een eigen bedrijf in 
de informatie beveiliging met een 
focus op betaalkaarten en betaal 
systemen.
Ik hoop een positieve bijdrage te 
kunnen leveren bij (gemeentelijke) 
keuzes en be-
slissingen ten 
behoeve van de 
inwoners van 
Den Dolder.

Richard van 
Oe� el

Even voorstellen

westelijke hoek nog een gebouw 
dat momenteel is bewoond ten 
behoeve van anti-kraak. Tenslotte 
-maar zeker niet het minst belang-
rijk- 3) het park met villa Den Engh, 
Dolderseweg 120, dat in feite mid-
den in ons dorp ligt. Dit is dus het 
hele gebied tussen de Nieuwe Dol-
derseweg en het centrum met een 
oppervlakte van ca 32.000 m2.

De Gemeente is door de RVB be-
naderd met het voorstel om het 
detentiegebouw ( ad 1 hiervoor) 
voor 5 à 10 jaar te verhuren. Ge-
dacht wordt aan de huisvestings-
problematiek van alleenstaanden, 
starters, ateliers, studio’s, kleine 
werkplaatsen, etc.

Daarbij speelt een andere bestuur-
lijke overheidsoverweging een rol. 
De Rijksoverheid legt op stra� e van 
een dwangsom aan gemeentes 
op om een bepaald aantal status-
houders te huisvesten. Statushou-
ders zijn dus medemensen met 
net zoveel levensrecht als u en ik, 
die door onze overheid op grond 
van strenge selectie een verblijfs-
vergunning krijgen om als ze een 
beetje hun best doen over vijf jaar 
het Nederlandschap te kunnen krij-
gen. De RVB (Rijksoverheid) heeft 
bij dit verhuurvoorstel aan de orde 
gesteld dat ook deze Almata loca-
tie daarvoor bij verhuur zou moe-
ten worden gebruikt. De gemeente 
accepteert dat in beginsel, maar 
dan wel in samenhang met een 
evenwichtig gebruik door lokale 
woningzoekende allenstaanders, 

starters, lokale behoeften en initi-
atieven, enz. De Gemeente orga-
niseerde na eerder zorgvuldig “in 
de week leggen” een bijeenkomst 
vorige maand met een aantal Dol-
derse buurt- organisaties om de 
Almata locatie te bekijken en ver-
der met hen te “brainstormen” over 
mogelijkheden en hoe hier verder 
mee om te gaan. De conclusie was 
dat het allemaal nog wat vroeg is 
en dat de Gemeente nog erg veel 
meer huiswerk moet gaan doen 
willen wij en anderen de Dolderse 
gemeenschap kunnen benaderen 
voor verder overleg. Dat is dan ook 
afgesproken. De Gemeente wordt 
hierbij overigens geassisteerd door 
het adviesbureau “Leegstandsdok-
ters”. Daar hadden we nog nooit 
van gehoord. Vast een bloeiende 
branche in deze zich snel ontwik-
kelende tijden. Wat ons ook met 
het oog op de toekomst al weer 
wat nerveus maakt is dat het hele 
Almata terrein door de Provincie 
al sinds jaar en dag is opgenomen 
in haar “Rode Contouren” voor Den 
Dolder. U kunt wel raden wat er dan 
bij verkoop door de Staat en ook 
haar streven tot winstmaximalisa-
tie op ons afkomt. (zie ander artikel 
over Altrecht.)

Jhs

Almata / Den Engh op de markt en voor wie?
De instelling voor gesloten jeugd-
zorg in Den Dolder, die indertijd 
landelijke bekendheid genoot, 
staat al weer een aantal jaren leeg. 
Het grote complex is eigendom 
van het Rijk en valt onder het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De 
bedoeling is om het geheel te ver-
kopen, evenals ander leegstaand 
vast goed van de Staat.

Het hele gebied omvat maar liefst 
ruim 66 hectare en bestaat uit drie 
onderdelen, nl. 1) het grote Almata 
detentiegebouw (Hindelaan 7) met 
parkeerplaatsen en sportveld, gren-
zend aan en toegankelijk via het 
Fornhese industrieterrein, totaal ca 
28.500 m2, en 2) het groene gebied 
aan de Zuidkant daarvan, grenzend 
aan de Schaapskooi, met op de Zuid-


