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Boompje groot, plantertje dood; 
het Bomenbeheerplan

Zeist is een groene gemeente en 
dat geldt zeker ook voor Den Dol-
der. Dat willen we natuurlijk zo 
houden, maar dat is niet zo een-
voudig als het lijkt. De bomen die 
we hier kennen worden gemiddeld 
zó n 50-90 jaar oud, dus als je veel 
tegelijk plant en er niet tussendoor 
wordt gekapt en gepoot loop je aan 
tegen een onvermijdelijke massale 
kaalslag.
Dit inzicht werd de � nanciële en prak-
tische basis voor het bomenbeheer-
plan dat de afgelopen drie jaar door 
de Gemeente in samenspraak met 
een werkgroep van deskundigen uit 
de samenleving is opgesteld. Deelne-
mers waren onder meer de Stichting 
Milieuzorg Zeist, de Stichting Beter 
Zeist en individuele bewoners van de 
diverse Zeister wijken. In juni werd 
een informatief bulletin aan alle huis-
houdens in de gemeente verspreid. 
De daarin aangekondigde informatie-
avond in de Maria Christina Kerk op 
21 aug. jl. was uitstekend bezocht, De 
verantwoordelijke wethouder Johan 
Varkevisser gaf een korte inleiding, 

waarin hij aan de hand van illustra-
ties uit het jubileumboek 100 jaar 
Den Dolder (2012) van de Historische 
Vereniging aantoonde dat ons dorp 
naast de uitbreiding van de bebou-
wing in de afgelopen decennia ook 
intensief is vergroend.

Inge Hoekstra van het projectteam 
gaf daarna een presentatie over de 
aanpak gedurende de komende jaren. 
Zo’n 35.000 gemeentelijke bomen zijn 
de afgelopen jaren stuk voor stuk ge-
inventariseerd en in een data bestand 
opgeslagen. Dat betreft dan gegevens 
als soort, leeftijd, gezondheid, onder-
houd, verwachte levensduur, etc.; een 
enorm karwei. Ook zijn alle beboom-
de straten in de gemeente gesegmen-
teerd in ca 1000 delen waarvan apart 
wordt bekeken wat de situatie is en 
wat er wanneer moet gebeuren.

Dat komt heel in het kort neer op een 
soort bomendrieluik:
1.Als het gaat over buurten en parken 
wordt er inspraak georganiseerd met 
omwonenden over de toekomstige 

invulling
2. Voor historische lanen met vaak 
monumentale bomen wordt individu-
eel per boom bekeken wanneer het 
einde nadert en vervanging nodig en 
wenselijk is, afhankelijk van de ruimte 
ter plaatse. Dit is bv. het geval op de 
uit de middeleeuwen daterende Palt-
zerweg in ons dorp.
3. Er zijn ook veel lanen die indertijd 
in één keer met dezelfde soort zijn be-
plant en waarvan de handhaving van 
het uniforme karakter ook historisch 
van belang is. Daarbij wordt bij het 
afsterven van 50 % ook de rest gekapt 
om dan alles opnieuw te beplanten, 
juist om dat karakter voor de toe-
komst te handhaven. Dit is een aan-
pak waarover – net als onder 2. - geen 
inspraak van de burger is voorzien.

Het bomenbeheerplan wordt vanaf 
dit najaar toegepast. Het volledige 
plan kunt u gemakkelijk vinden op de 
website van de gemeente als u dat op 
de zoekfunctie rechts bovenaan even 
intypt. www.zeist.nl

Jan Scherphuis

Herinrichting Paltzerweg
Het is al weer vijf jaar geleden dat 
na goed overleg met aanwonenden 
het eerste deel van de Paltzerweg 
vanaf de gemeentegrens met De Bilt 
(Bilthoven) tot aan de Tolhuislaan 
opnieuw werd ingericht.

We hebben de Gemeente regelmatig 
gevraagd hoe het met het in het voor-
uitzicht gestelde vervolg zit. Immers er 
zijn regelmatig klachten over veel te 
hard rijden en gevaarlijke situaties bij 

de kruisingen op de rommelige punai-
ses bij de Dassenlaan en de Hermelijn-
laan. Tot onze niet geringe verbazing 
werden wij eerder dit jaar door wet-
houder dhr. Roy Luca benaderd over 
een verbetering van de voetpaden 
langs de Paltzerweg, nadat de vernieu-
wing van de paden aan de Baarnse-
weg onderwerp was van hooglopende 
smaakverschillen over het door de Ge-
meente gefavoriseerde daar toegepas-
te gravelyn materiaal.
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Bestuursbericht
Hoe ziet de buitenwereld Den 
Dolder? Van oudsher refereren 
veel mensen aan de geestelijke 
gezondheidszorg waar ons dorp 
sinds mensenheugenis een plek 
voor geboden heeft.
Half treinreizend Nederland zal bij 
het horen van Den Dolder spontaan 
‘sauzenhart van Nederland” uitroe-
pen, terwijl veel mensen in de directe 
omgeving het winkelgebied zullen 
prijzen dat na de recente opknap-
beurt net dat extra beetje cachet 
gekregen heeft. Wat wij ons wellicht 
niet allemaal realiseren is dat Den 

Dolder bij mensen ook een gevoel 
van een hechte gemeenschap op-
roept. Dit komt met name door het 
rijke verenigingsleven en de vele 
activiteiten in ons dorp. Het Dolders 
Poppodium was op 2 september echt 
het muzikale hart van de regio en 
trok veel bezoekers, ook van buiten 
ons dorp. Op 23 en 24 september zal 
Den Dolder tijdens de kunstroute la-
ten zien hoeveel actieve kunstenaars 
er in en rondom ons dorp wonen en 
werken. Recente initiatieven als de 
Kameel, Cultuurpodium, Den Dolder 
CS, De Torteltuin en Den Dolder Voor 
Elkaar tonen dat Den Dolder een ac-
tief dorp is met oog voor het ‘samen 

iets voor elkaar klaar boksen’. Den 
Dolder steekt wat dat betreft met 
kop en schouder uit boven menig 
ander dorp of stadswijk. Initiatieven 
opzetten, verenigingen en stichtin-
gen actief houden gaat natuurlijk 
niet vanzelf. Een relatief kleine groep 
dorpsgenoten zet zich vol overga-
ve in om ons dorp een interessante 
leefomgeving te bieden. Met succes, 
maar ook met het risico dat de klei-
ne groep een te kleine groep wordt... 
Ik weet zeker dat menig vereniging 
zit te springen om versterking van 
bijvoorbeeld het bestuur. De luxe is 
dat u als bewoner het voor het kie-
zen heeft; wilt u zich bijvoorbeeld 

inzetten voor de sociale cohesie en 
hulp aan elkaar geven dan is Den 
Dolder Voor Elkaar echt wat voor u. 
Wilt u opkomen voor de samenhan-
gende belangen van onze inwoners 
en invloed uitoefen op gemeentelij-
ke beslissingen dan is de Belangen-
vereniging Den Dolder wellicht een 
goede plek om actief te worden in 
het verenigingsleven in Den Dolder. 
Ben u geïnteresseerd in sociaal cultu-
rele activiteiten, klop eens aan bij de 
Kameel of het Cultuurpodium.
De ALV 2017 van de Belangenvereni-
ging zal plaats vinden in de Kameel 
op 28 september 2017, vanaf 20;00 
uur. Wij nodigen alle leden en aspi-

rant leden uit om aanwezig te zijn. Na 
het formele deel van de ALV zullen 
wij aan u presenteren welke onder-
werpen wat ons betreft extra aan-
dacht verdienen tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen die op 21 maart 
2018 plaatsvinden. Dit zogenaamde 
Memo hebben we geschreven op ba-
sis van input die we van onze leden 
gekregen hebben. Tijdens de borrel 
staan wij natuurlijk tot uw beschik-
king om nog wat meer te vertellen 
over onze Belangenvereniging en 
wat werken in ons bestuur inhoudt.
Tot 28 september!

Erik van Leeuwen, vz
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BDD nodigt haar leden uit voor de ALV 2017
op donderdag 28 september.

De ALV zal plaatsvinden van 20.00 tot 22.00 uur in Sociaal Cultureel 
Centrum de Kameel, Dolderseweg 167A. Na a� oop van de ALV 

zullen wij ons memo voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 aan 
u presenteren.

Algemene Ledenvergadering 
Belangenvereniging Den Dolder
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Ook geïnteresseerden en aspirant leden zijn van harte welkom.

Een veilig dorp is een vereiste voor 
een prettige leefomgeving. De 
‘staat van de veiligheid’ wordt met 
enige regelmaat besproken in het 
zogenaamde veiligheidsoverleg, 
zoals ook op 8 september jongst-
leden. Deelnemers aan het overleg 
zijn de Belangenvereniging Den 
Dolder, Ondernemend Den Dolder 
(de Dolderse winkeliers), onder-
nemingsvereniging Fornhese, Al-
trecht, het Wijkteam Den Dolder 
en vandaar uit de ons vertrouwde 
wijkpolitie en wijkmanager.

Wederom werd duidelijk dat de poli-
tie baat heeft bij het zo goed mogelijk 

melden van overlast en criminaliteit. 
Dit zijn de mogelijkheden;
Het bekende alarmnummer 112 is er 
alleen voor spoedeisende hulp. Dus 
wanneer uw of iemand anders leven 
in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als u 
of iemand anders zwaar gewond is en 
dringend medische hulp nodig heeft. 
Of wanneer u getuige bent van een 
misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord 
of een inbraak.

Voor andere zaken kunt u bellen met 
0900-8844. U kunt ook direct een mail 
sturen naar de wijkagent. Dit kan op 
www.politie.nl
Op deze website kunt u klikken op 

‘mijn buurt’. Hierna kunt u klikken op 
‘wijkagenten’ waarna u op de kaart 
van Den Dolder de wijkagent kunt 
kiezen. Een paar klikken verder kunt u 
direct een melding doen aan de wijk-
agent via het contactformulier. Dit is 
een goede manier om de wijkagent 
direct op de hoogte te brengen van 
uw melding.

Let er op dat u locatie, tijdstippen, 
eventuele kentekens en signalement 
duidelijk doorgeeft, net zoals een 
goede omschrijving van het geen u 
precies gezien heeft.

Erik van Leeuwen

Melding van overlast en criminaliteit

Het bezoek van dhr. Luca leidde er in 
eerste instantie toe dat de door wortel-
druk ontstane onveilige situaties door 
enkele versmallingen zijn opgelost, 
maar nadat we het geheugen van de 
gemeente rigoureus op basis van onze 
eigen archieven hebben kunnen op-
frissen is bij een later overleg met de 
wethouder inmiddels afgesproken dat 
een algehele reconstructie van de Palt-
zerweg –inclusief de slecht begaanba-
re voetpaden- nu heel duidelijk op de 
agenda staat. Het wordt verder inge-
pland en de verwachting is dat eind dit 
jaar/ begin volgend jaar de de� nitieve 

planning bekend is en dat er dan een 
eerste overleg met de aanwonenden 
zal worden georganiseerd waarin 

voorstellen zullen worden voorgelegd.

Jan Scherphuis


