
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Den Dolder, gehouden op 18 

mei 2018 in de Kameel. 

Aanwezig waren 20 leden. 

 

Verslag. 

1. Opening. 

Rob Zee opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen mededelingen behalve dan dat zich ca 15 leden hebben afgemeld voor de vergadering. Er 

zijn geen ingekomen stukken. 

3. Goedkeuring notulen ALV 2017. 

Er is in 2017 geen verslag gemaakt. 

4. Bestuursverslag. 

Jan Scherphuis heeft een bestuursverslag gemaakt over 2017. Het stuk is ter vergadering aanwezig 

en het staat op de website van de vereniging. 

De voorzitter acht het niet opportuun om het verslag voor te lezen en stelt voor om op vragen over 

de verschillende onderwerpen in te gaan. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Er worden vragen gesteld over Almata. 

Scherphuis deelt mee dat er al een hele tijd geen contact is geweest m.b.t. Almata. Ruim een jaar 

geleden was er sprake van het huisvesten van asielzoekers in de voormalige gevangenis. Kennelijk is 

de druk een beetje van de ketel, waardoor er nu kennelijk op dit moment geen dringende noodzaak 

is voor dit doel. 

Rob Zee deelt nog mede dat er door de BDD wel met belangstelling wordt gekeken naar het 

hoofdkantoor van Den Engh in verband met het eventueel vestigen van een buurthuis in dit gebouw. 

Aangezien het gebouw niet echt bekend is, is het dus ook niet duidelijk of het überhaupt mogelijk is 

om er een buurthuis in te vestigen. Rob heeft binnenkort een afspraak met de gemeente om het 

gebouw te inspecteren met het doel na te gaan of het gebouw geschikt is (te maken) als buurthuis. 

 

Rond de gebeurtenissen rond Anne Faber wordt gevraagd naar de voortgang van de aangekondigde 

onderzoeken. 

Het onderzoek van de inspectie voor de volksgezondheid dat gaat over de interne gang van zaken bij 

Fivoor heeft een voorlopig resultaat opgeleverd, met als opdracht aan Fivoor om een verbeterplan 

op te stellen. Dit plan is gemaakt en wordt momenteel geïmplementeerd. Volgens mededelingen van 

Fivoor zou men aardig op weg zijn met de invoering van dit plan. 

Het onderzoek door de inspectie naar de gang van zaken rond Michel P. is nog in volle gang en er zijn 

nog geen resultaten bekend. 



Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is net opgestart in opdracht van de 

gemeente. Binnenkort is er een gesprek met Rob. 

 

Gevraagd wordt naar de proef met het fietspad langs de Paltzerweg. Dit is een project van de 

Provincie. Ook de gemeente werd er enigszins door verrast net als de bewoners van Den Dolder en 

waarschijnlijk ook De Bilt. De proef schijnt onderdeel te zijn van een snelfietspad dat van Amersfoort 

naar Utrecht moet gaan lopen. 

 

Er wordt gevraagd naar de reden van het strooien van split op de wegen in Den Dolder. De reden is 

dat alle slechte stukken in het asfalt zijn gerepareerd waardoor een soort van lappendeken is 

ontstaan. Om dit weer netjes te maken wordt dan de weg afgestrooid met split. 

 

Gevraagd wordt naar de Torteltuin en of uit de gang van zaken rond de Torteltuin iets valt te leren 

voor speelplekjes in Den Dolder Noord. Rob deelt mee dat de Vereniging de Dolderse Torteltuin er 

“slechts” 22 jaar over heef gedaan alvorens de vernieuwde Torteltuin gereed was. Belangrijk is het 

burgerinitiatief en de sponsoring van AH en het wijkteam. 

 

Er wordt gevraagd naar de voortgang van Den Dolder NO. Volgende week nodigt Altrecht de 

projectgroep die gewerkt heeft aan de Gebiedsvisie uit, om hen bij te praten en uit te leggen hoe het 

nu staat met het aantrekken van Projectontwikkelaars. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk 

wanneer alle onderdelen van Altrecht, dus ook Fivoor van het terrein vertrokken zijn. In ieder geval 

blijft Reinaerde in het gebied gevestigd. 

 

Er wordt gevraagd naar de veiligheidssituatie in het dorp. Sommigen vinden dat het al weer aardig 

rustig is geworden in het dorp na alle gebeurtenissen rond Anne Faber. Er wordt wel melding 

gemaakt van vervelende situaties die zich ’s avonds voor doen bij AH. Er wordt veel gedaan door de 

gemeente en de politie aan alle incidenten die gemeld worden. Er wordt nogmaals op aangedrongen 

om alle incidente te melden. De buurtcoaches doen goed werk. 

 

5. Bespreking financiële stukken. 

Richard geeft een toelichting op de stukken. 

 

6 en 7.  Verslag kascontrole commissie \ decharge bestuur. 

 De kascontrolecommissie,  bestaande uit Henk Wallach en Marc van Nieuwenhuizen hebben de 

boekhouding gecontroleerd en hebben alles in orde gevonden. Opmerking werd gemaakt dat de 

penningmeester alles heel netjes op een “rijtje’ had. 

Bij acclamatie worden de stukken goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd. 

 



8. Benoeming kascontrole commissie 2018. 

Voor 2018 worden de heren Wallach en Vriens benoemd als kascommissie. 

 

9. Begroting 2018. 

De begroting voor 2018 wordt door Richard toegelicht. De vergadering gaat akkoord met de 

opgestelde begroting. 

 

10. Samenstelling bestuur. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 personen. Katina Paul is bereid gevonden toe te treden tot 

het bestuur. Katina stelt zichzelf voor en de vergadering gaat akkoord met haar benoeming. 

Rob deelt nog mede dat hij Jan Hogendijk bereid heeft gevonden om het bestuur te ondersteunen. 

Jan wil zich voornamelijk bezig houden met het beheer van de web site. De vergadering neemt met 

genoegen kennis van deze mededeling. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering nadat er eerst nog een rondvraag aan de orde wordt gesteld. 

Medegedeeld wordt dat in de shop in het stationsgebouw zich binnenkort  een eetfabriek zal 

vestigen. Dit is een restaurant-achtig gebeuren waarin mensen werken met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Er wordt nog een vraag gesteld over de verkeersveiligheid in het dorp. De voorzitter 

antwoordt dat er op dit moment een veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het 

zgn. drieluik. In de herfst worden de resultaten van het onderzoek verwacht. 

 

Nadat de vergadering is gesloten geeft de voorzitter het woord aan onze wijkwethouder die e.e.a. zal 

vertellen over de formatie van het nieuwe college en zal toelichten wat er met het “burgerakkoord” 

wordt bedoeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 


