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Wellicht goed om het ge-
heugen even op te frissen, 
voor zo ver nodig. Het 
drieluik Den Dolder is het 
project dat speelt rond het 
eventueel afsluiten van de 
spoorwegovergang. Pro-
Rail vindt dat de overweg 
in Den Dolder tot de ge-
vaarlijkste van Nederland 
behoort en was daarom 
een paar jaar geleden van 
plan om de spoorwegover-
gang in zijn geheel af te 
sluiten. Het dorp heeft 
daar tegen geprotesteerd, 
omdat het vooral voor � et-
sers en voetgangers heel 
ongemakkelijk zou wor-
den om met een tunnel van 
de ene kant van het spoor 
naar de andere te komen, 
maar vooral ook om op 
het perron te komen. Dit 

geldt natuurlijk met name 
voor de vele ouderen die 
dan onder het spoor door 
zouden moeten om in het 
centrum van het dorp en 
op het perron te komen.

Na veel discussie is toen 
afgesproken dat er een ge-
trapte oplossing zou komen 
die bestaat uit het aanleg-
gen van een langzaam ver-
keerstunnel (voetgangers en 
� etsers) aan het einde van de 
Tolhuislaan vlak bij de nieu-
we school en DOSC, vervol-
gens zou er een veiligheids-
onderzoek gedaan worden 
om te bezien of de veiligheid 
op de overgang voldoende is 
toegenomen als gevolg van 
het aanleggen van de tun-
nel. Immers een heel groot 
gedeelte van de � etsers en 

met name de schoolkinde-
ren zouden dan niet meer 
over de overweg gaan. Als 
de veiligheid voldoende 
zou zijn toegenomen, kon 
de overweg open blijven 
voor alle verkeer. Indien dit 
niet het geval is dan wordt 
de overweg afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer en 
wordt er voor dit verkeer 
een bypass aangelegd. Deze 
bypass zal dan lopen via de 
Andreas Foxlaan naar de pro-
vinciale weg en vervolgens 
naar de aansluiting aan de 
noordkant van het dorp bij 
de Pleineslaan.

De discussie is nu, of zal het 
zeker worden, of door het 
openen van de Tolhuislaan-
tunnel de veiligheid in vol-
doende mate is toegenomen 

op de overgang. Om hier-
over uitspraken te kunnen 
doen moeten er verkeerstel-
lingen gedaan worden. De 
eerste tellingen zijn een tijd-
je geleden, net voordat de 
Tolhuislaan en de Paduaweg 
werden afgesloten, in be-
perkte mate uitgevoerd. Het 
was nl. goed om voordat de 
tunnel open gaat te weten 
hoeveel verkeer er over de 
verschillende wegen gaat.

In de buurt van a.s. Pasen 
zullen er weer tellingen ge-
daan worden en nu op een 
wat uitgebreidere schaal 
dan zoals eerder genoemd. 
Vervolgens zullen er in 2018 
rond dezelfde tijd weer tel-
lingen gedaan worden want 
dan is de Tolhuislaantunnel 
immers een tijdje open.

Op basis van deze serie tel-
lingen en met voldoende 
verkeerskundige deskun-
digheid, kan er dan een uit-
spraak gedaan worden over 
de veiligheid op de overweg 
waarbij ook de aansluitin-
gen van zowel de Pleinles-
laan als de verlengde Andre-
as Foxlaan op de Provinciale 
weg in de beschouwing kun-
nen worden betrokken.

Natuurlijk is het zo dat in-
dien het � etsverkeer voor 
een � ink deel door de tunnel 
gaat en de overweg is afge-
sloten voor gemotoriseerd 
verkeer, de veiligheid op de 
overgang zal toenemen. De 
vraag is nu of de grotere vei-
ligheid die dan op de over-
weg ontstaat, opweegt te-
gen de grotere onveiligheid 

bij de aansluitingen op de 
provinciale weg en binnen 
het dorp.

Hiervoor worden de tellin-
gen uitgevoerd en is er een 
gespecialiseerd bureau, 
Goudappel Co� eng, om 
over het geheel te advise-
ren. Wij zijn samen met de 
Ondernemersvereniging en 
de Gemeente tot de selectie 
van dit bureau gekomen.

Binnenkort, waarschijnlijk in 
de loop van de laatste week 
van maart, zal er een uitno-
diging komen voor het bij-
wonen van een informatie-
avond over dit onderwerp.

Van harte aanbevolen.

Rob Zee

foto’s Jan Scherphuis

In het Dolders Nieuws van 
14 dec. jl (zie www.dendol 
der.net) brachten we u op 
de hoogte van de plannen 
van het Rijk en de Gemeente 
m.b.t. de leegstaande voor-
malige jeugdgevangenis en 
omringende terreinen en de 
afspraken die daarover in 
een brainstormsessie met 
omwonenden en belangen-
verenigingen werden ge-
maakt.

Dit betreft dus een haalbaar-
heidsonderzoek naar een 
gemengde bezetting door 
statushouders, alleenstaande 
woningzoekenden, starters, 
kleine ondernemers, enz. en de 
randvoorwaarden bij het ver-
dere overleg met de Dolderse 
gemeenschap om te komen 
tot een breed gedragen pro-
ject.

Vorige maand werden wij ver-
rast door het allereerste Raads-
voorstel van B&W in 2017 ( 
17RV001) waarin we werden 
geconfronteerd met een plan 
tot versnelling van de huis-
vestingsopgave. De Gemeen-
te wil de komende vijf jaar in 
totaal aan 2500 mensen extra 

huisvesting bieden door aan-
passing of verbouwing van 
leegstaande kantoren, gevan-
genissen, etc. In het voorstel 
wordt uitdrukkelijk verwezen 
naar de gebouwen van Almata 
en Eikenstein (Utrechtseweg).

Aangezien dit voorstel de in de-
cember voor Almata gemaakte 
afspraken en randvoorwaarden 
leek te doorkruisen hebben 
wij samen met de Buurtschap 
Hertenlaan/Schaapskooi e.o. 
een brief aan de Wethouder en 
de Gemeenteraad geschreven 
om onze zorg daarover neer te 
leggen. De brief is behandeld 
in de Raadsvergadering van 
24 Januari jl. en de Gemeente 
heeft ons verzekerd dat de Ver-
snellingsopgave Huisvesting 
op geen enkele wijze afbreuk 
doet aan hetgeen op 20 No-
vember met de werkgroep is 
afgesproken. Dit is inmiddels 
ook bevestigd in een mail van 
7 febr. jl. aan de leden van de 
werkgroep; zie www.dendol 
der.net

De Gemeente verwacht dat in 
de loop van April een plan van 
aanpak beschikbaar zal komen.

Jan Scherphuis

Stand van zaken
Almata (Den Engh)

Wat gebeurt er in mijn buurt?
Wilt u weten wat de Overheid 
(Gemeente, Provincie, Rijk, 
Waterschap, enz.) zoal aan 
vergunningen in uw naaste 
leefomgeving gaat afgege-
ven, dan kunt u zich kosteloos 
abonneren op de Internetsite 
Overheid.nl.
Alle vormen van in uw buurt 
aangevraagde vergunningen en 
o�  ciële bekendmakingen van 

overheidsorganisaties krijgt u 
dan wekelijks per e- mail toe-
gezonden voor zover er iets te 
melden is. Denk aan omgevings-
vergunningen voor kappen, 
bouwen, dakkapellen, aanleg 
van inritten, enz. Je kunt dus bv. 
niet meer missen dat je buur-
man van plan is een tuinhuis op 
de erfscheiding te metselen. Je 
kunt het abonnement zelf naar 

behoefte instellen zodat je niet 
met al te veel onnodige informa-
tie wordt gebombardeerd. Na in-
voering van je postcode en huis-
nummer kun je de geogra� sche 
reikwijdte van de informatie zelf 
bepalen, bijvoorbeeld 500 meter 
rond mijn woning. Dat gaat dan 
over de gemeentegrenzen heen, 
zodat bv. een Doldenaar dicht bij 
Bilthoven ook de relevante be-

richten van onze buurgemeente 
in zijn mail krijgt. Vanuit uw Be-
langenvereniging houden wij 
globaal een oogje binnen een 
ruime reikwijdte, maar we kun-
nen uiteraard geen individuele 
belangen in de gaten houden. 
Kortom, doe uw voordeel met 
deze belangrijke informatiebron.

Jan Scherphuis


