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Bestuursbericht
Op 18 mei werd onze Algemene 
Ledenvergadering gehouden 
in de Kameel. Het was een ge-
animeerde bijeenkomst vooral 
ook doordat onze wijkwethou-
der Sander Jansen toelichting 
heeft gegeven op de vorming 
van de coalitie en het voorge-
nomen bewonersakkoord dat 
het college van B&W met de be-
volking wil sluiten.

Dit is een politiek novum en is 
nog nergens in Nederland eerder 
gedaan. We hebben als vereni-
ging onze medewerking toege-
zegd en we hopen natuurlijk dat 

onze leden dat ook willen. Het is 
de bedoeling dat de bevolking 
zich uitspreekt over bepaalde on-
derwerpen. De inspraak zal waar-
schijnlijk georganiseerd worden 
door bijeenkomsten te houden 
waar de onderwerpen dan kun-
nen worden besproken. Uitslag 
van deze overleggen is voor de 
gemeente niet meer vrijblijvend, 
waardoor er direct gevolgen zul-
len zijn van deze bijeenkomsten.

In de afgelopen periode hebben 
we ook weer overleg gehad met 
Altrecht m.b.t. het bebouwen van 
de WA Hoeve. De stand van zaken 
is op dit moment dat er brieven 
zijn uitgegaan vanuit Altrecht 

naar Projectontwikkelaars met de 
uitnodiging in te schrijven op de 
ontwikkeling van de WA Hoeve. 
Het is de bedoeling dat voor het 
eind van het jaar er een ontwik-
kelaar is die aan de slag zal gaan 
met het gebied op basis van de 
ontwikkelde en door de Gemeen-
teraad van Zeist goedgekeurde 
Gebiedsvisie W A-Hoeve. Als uw 
vereniging volgen we dit gebeu-
ren op de voet.

Het is de bedoeling dat na de 
zomervakantie een Project be-
geledingsgroep geïnstalleerd zal 
worden door de gemeente. Deel-
name aan deze groep kan door te 
reageren op door de gemeente te 

plaatsen oproepen in de plaatse-
lijke huis aan huis bladen.
Op dit moment wordt er een leef-
baarheid onderzoek gedaan in 
opdracht van de gemeente. Het 
onderzoek is er op gericht om te 
bezien wat er moet gebeuren om 
de leefbaarheid van het Altrecht 
terrein te behouden in de tussen-
periode. Dit is de periode tussen 
zo’n beetje nu en het moment dat 
er gebouwd zal worden. In deze 
periode zal Altrecht het terrein 
geheel verlaten hebben. Fivoor 
blijft nog wel in deze periode.

Het onderzoek van de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid is op 
dit moment ook aan de gang. Dit 

is ook een onderzoek in opdracht 
van de gemeente en beoogt tot 
een beoordeling te komen hoe 
het is gesteld met de veiligheid 
rond klinieken zoals Fivoor en Al-
trecht. Het onderzoek richt zich 
niet speciaal op Den Dolder maar 
richt zich breder op situaties rond 
dit soort klinieken in den lande. 
Het gebeuren in Den Dolder was 
wel de aanleiding voor dit onder-
zoek, waarbij het bestuur van de 
BDD inmiddels ook door de On-
derzoeksraad is gehoord.

De vakantieperiode begint aan te 
breken. Het bestuur wenst u allen 
een goede vakantie.

Rob Zee, vz BDD

Zo’n acht jaar geleden mislukte een initi-
atief voor het aanleggen van een glasve-
zel netwerk in Den Dolder, Bosh en Duin 
en Huis ter Heide. Recent is een nieuw ini-
tiatief opgestart voor zo’n netwerk in de 
hele gemeente Zeist, want onze gemeen-
te loopt inmiddels op dit punt sterk ach-
ter in vergelijking tot andere in de regio.

Initiatiefnemers zijn de heren Walter van 
Dijk en Niels van Dijk uit Zeist, die inmid-
dels de Internetsite www.jaikwilglasinzeist.
nl hebben opgezet om de belangstelling te 
peilen.

Als ongeveer 50% van de huizen aangeeft 
interesse te hebben gaat een glasvezel be-

drijf navragen of die belangstelling serieus 
is. Als 30% van de huishoudens dan ook 
echt een overeenkomst me dat glasve-
zelbedrijf sluit, gaan zij beginnen. De ge-
meente zal alleen een vergunning geven 
voor graafwerkzaamheden ten behoeve 
van glasvezelkabels als dat bedrijf in heel 
Zeist glasvezelkabels wil aanleggen, dus 
ook in de uithoeken! Aansluiten in de eerste 
ronde zal niet al te duur zijn, wie later een 
aansluiting wil op de kabel bij zijn huis, zal 
waarschijnlijk 1000 tot 1500 euro kwijt zijn. 
Op de hiervoor genoemde site vindt u infor-
matie over de vele voordelen van glasvezel 
en kunt u geheel vrijblijvend uw eventuele 
belangstelling kenbaar maken.

jhs

Vorige week werd in Zeist een voor-
lichtingsbijeenkomst gehouden door 
De Nederlandse Bank (DNB) over haar 
plan om een geheel nieuw cashcen-
trum te bouwen op het defensieter-
rein “Camp New Amsterdam” (CNA) in 
Huis ter Heide, waar ook zo’n 190 ton 
van de Nederlandse goudvoorraad 
zal worden opgeslagen.

De bouw van dit Nederlandse “Fort 
Knox” begint volgend jaar en het zal in 
2022 in gebruik worden genomen. De 
goudkluis en het bankbiljettencentrum 
zal dan vanuit Amsterdam hierheen 

worden overgebracht. Bijgaande illus-
tratie geeft een impressie van het door 
dubbele muren omgeven nieuwe “fort”. 
In het cashcentrum vindt behalve de op-
slag van goud, bankbiljetten en munten, 
ook de sortering en distributie van euro-
bankbiljetten plaats, evenals vandaaruit 
de waardetransporten naar de professi-
onele geldverwerkers. Daarnaast wordt 
er het Nationaal Analysecentrum voor 
de registratie en analyse van vervalsin-
gen gevestigd en ook een Europees test-
centrum voor onderzoek naar duurzaam 
gebruik van bankbiljetten.

jhs

Het Goud komt naar Huis ter Heide

Geachte lezer,

Bij deze wil ik mij graag 
voorstellen als nieuw lid van 
het bestuur van de BDD. Ik 
ben Katina Paul en heb 40 
jaar in Utrecht gewoond, in 
een knus, dorps, miniwijk-
je. Toen onze twee kinderen 
de deur uit waren trok het 
bos mijn man en mij naar 
Den Dolder. Wij vielen op de 
sfeer die duidelijk de stem-
pel draagt van decennia van 
zorg.

Toen wij in oktober 2015 de 
sleutel van ons huis kregen in 
Den Dolder vielen we met onze 
neus in een botervloot waar 
we niet op zaten te wachten. 
Een Gonstraject in onze buurt, 
bouwplannen op het terrein 
van Altrecht en twee jaar later 
het weggeslagen gevoel van 
veiligheid door de vreselijke 
moord op Anne Faber.
Dat zijn onderwerpen waar-
bij een mens mee gaat doen 
met de discussie! Van het een 
komt het ander en dan is een 

bestuursfunctie bij de BDD in-
eens een logische stap. Temeer 
dat ik daardoor kennis maakte 
met leuke mensen waar ik nog 
veel van kan leren.

Ik ben jurist en heb een eigen 
bedrij� e waarin ik cursussen 
ambtenarenrecht ontwikkel 
en geef. Ambtenarenrecht is 
een zijtak van het bestuurs-
recht, dus bestuursrechtelijk 
kan mij niet al te veel op de 
mouw gespeld worden. Dat is 
wel handig.

Er zitten veel veranderingen 
aan te komen in het dorp. Het 
dorp gaat uitbreiden. Hoe gaat 
het lopen met voorzieningen? 
Als radartje in een groter ge-
heel hoop ik mijn steentje bij 
te kunnen dragen aan het in 
goede banen leiden van al-
lerlei ontwikkelingen. Ik hoop 
dat dit bijzondere dorp, vol be-
trokken mensen, zijn karakter 
kan behouden.

Vriendelijke groet,
Katina Paul

Even voorstellen

DNB: goud, zo gewonnen, zo geronnen (kunstwerk Sarah van Sonsbeeck)


