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Bestuursbericht
Het loopt al weer aardig naar het 
eind van het jaar. We hebben nog 
een aantal feestdagen voor de boeg. 
We vieren Kerst in de kortste en dus 
donkerste dagen van het jaar. Des te 
gezelliger om met familie, vrienden 
en kennissen dit te vieren. Wij wen-
sen u hele goede Kerstdagen.

Na de Kerst komt dan al weer snel oud 
en nieuw, ook altijd gezellige dagen, 
bovendien geeft oud jaar altijd weer 
aanleiding om het jaar 2018 nog eens 
te overdenken. Ondanks alle gebeur-
tenissen in de wereld, maar ook in 
Den Dolder, is het toch goed te be-
se� en dat we in een goed land leven, 
waar we blij mee kunnen zijn. Let wel, 
niet alles, ook niet in Den Dolder, is 

koek en ei, maar het zou veel slechter 
kunnen.
We zien uit naar het nieuwe jaar. Al-
lereerst hebben we als BDD en nieuw-
jaarsbijeenkomst op 6 januari vanaf 
16.00 uur in de Kameel. Zie voor de 
uitnodiging voor deze bijeenkomst 
elders op deze pagina. Verder zullen 
we echt van start gaan met de Project 
Begeleidinsgroep voor de WA Hoeve 

(PBG). De groep bestaat inmiddels 
uit 5 mannen en 1 vrouw, waar we 
blij mee zijn. We verwachten dat de 
groep nog dit jaar of anders vroeg in 
het volgende jaar geïnstalleerd zal 
worden. Indien dit is gebeurd zullen 
we de samenstelling van de groep 
bekend maken. De ontwikkeling van 
het WA Hoeve gebied kan dan begin-
nen en dat zal een grote metamorfose 

betekenen voor het gebied, maar we 
streven er naar om het gebied zo na-
tuurlijk mogelijk te houden, waar het 
goed wonen zal zijn.
Voor het overige hopen we op een 
goed jaar. Namens de BDD wensen we 
u hele � jne Kerstdagen en een goede 
jaarwisseling toe met veel gezond-
heid en geluk in het nieuwe jaar.

Rob Zee, vz

Begin oktober hebben een 
� ink aantal mensen in Den 
Dolder de moeite genomen 
om met raadsleden in ge-
sprek te gaan tijdens het pro-
ject “De maaltijd van Zeist”. 
De duizenden op-, aanmer-
kingen en ideeën van alle be-
woners van Zeist zijn geïnven-
tariseerd rond 10 thema’s. In 
totaal zo’n honderd pagina’s 
aan ideeën.

Dit heeft men weer terug weten 
te brengen tot een raadsvoor-
stel van vijf pagina’s. Daarna zijn 
er door de diverse partijen nog 
18 moties en amendementen 
ingediend. De link naar deze 
stukken kunt u vinden op de 
site van de BDD.
Dinsdagavond 4 december 
vond in het gemeentehuis een 
debat plaats naar aanleiding 
van deze stukken. Het was een 
drukbezette raadvergadering, 
de publieke tribune zat hele-

maal vol, uiteraard ook met be-
stuursleden van de BDD.
De Burgemeester hield de ver-
gadering strak in de hand. Er 
mocht niet geneuzeld worden 
over punten en komma’s Het 
ging om de intentie. Vóórop 
stond dat de maaltijd van Zeist 
niet mocht verzanden in bu-
reaucratische haarkloverij over 
regeltjes en “meetbaarheid van 
resultaten”.
De resultaten moeten merk-
baar zijn, wil deze tijdrovende 
exercitie zinvol zijn. Elke motie, 
elk amendement, bracht hij te-
rug tot één zin en over die zin 
luidde de vraag: “Zijn partijen 
het met deze intentie eens?” 
Wat soms tot discussies leidde.

In maart moet het college van 
B&W de op 4 december vastge-
stelde intenties omgezet heb-
ben in concrete voorstellen, aan 
de Raad. Hierbij werd gewaar-
schuwd tegen afwachtend ach-

terover hangen en kijken naar 
wat B&W doen. Het gaat om sa-
men-leven, samen-doen. Kort-
om: “De maaltijd van Zeist” mag 
geen nieuw politiek/ambtelijk 
speeltje worden, maar moet iets 
zijn van de hele gemeenschap, 
waar ook zij, die nu nog niet be-
reikt zijn, baat bij hebben.

Maar wat zat er nou in voor Den 
Dolder? Tijdens de door de BDD 
georganiseerde bijeenkomst 
in de Kameel waren de meest 
besproken onderwerpen: ver-
keersveiligheid (o.a. spoor, 
provinciale weg), veiligheids-
kwesties die voortvloeien uit de 
instellingen, meer woonvoor-
zieningen voor ouderen in het 
dorp, strijd tegen eenzaamheid 
van ouderen, met onder ande-
re een ontmoetingspunt in het 
dorp.
Deze onderwerpen komen qua 
intentie in grote lijnen terug in 
het raadsvoorstel “De maaltijd 

van Zeist. Ook is er intentie om 
het openbaarvervoer richting 
Zeist uit te breiden in de rand-
kernen als Den Dolder, Huis ter 
Heide etc. De BDD mist in het 
raadsvoorstel het onderwerp: 
veiligheid rond instellingen. Vei-
ligheid wordt, in de ogen van de 
BDD, te beperkt benoemd van-
uit verkeersveiligheid en inrich-
ting/onderhoud van groen.

Het hele project De maaltijd van 
Zeist zal ook worden geëvalu-
eerd. Op basis daarvan zal wor-
den besloten hoe ermee verder 
gegaan wordt.
Een jaarlijkse gesprekken ron-
de als dit jaar begin oktober of 
tot een andere weg van com-
municatie? De BDD vindt “De 
maaltijd van Zeist” een boeiend 
experiment rond de vraag “Wat 
is democratie?”, en zal u op de 
hoogte houden van de ontwik-
kelingen.

kp

Maaltijd van Zeist

Datum:  Zondag, 6 januari 2019
Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur.

Plaats: De Kameel, Dolderseweg 167A
Den Dolder

Belangenvereniging Den Dolder

De Belangenvereniging Den Dolder 
nodigt haar leden en belangstellenden 
uit om het nieuwe jaar in te luiden met 

een hapje en een drankje.

En een terug- en vooruitblik van onze 
wijkwethouder, dhr. Sander Jansen

Nieuwjaarsreceptie

Met live muziek


