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Bestuursbericht
Heel recent zijn de eerste gesprek-
ken gevoerd over de concept rap-
portages van de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid (OVV) en de 
Inspecties van Justitie en Volksge-
zondheid over de zaak Anne Faber.

Het rapport van de OVV betreft niet 
alleen de gebeurtenissen in Den 
Dolder, maar kijkt breder in heel 
Nederland naar de gang van zaken 
rond delinquenten die ook verple-
ging krijgen zoals het geval was bij 
Michel P. De beide andere rappor-
tages betre� en de gang van zaken 

rond de kliniek in Den Dolder resp. 
meer speci� ek het hele behandel- en 
beoordelingsltraject van Michel P. 
sedert zijn detentie in 2010 wegens 
een zeer ernstig zedendelict. Het is 
de verwachting dat de rapporten in 
de loop van dit voorjaar gereed zul-
len zijn.

Het onderzoek dat afgelopen jaar is 
gedaan naar de veiligheid rond de 
spoorwegovergang in samenhang 
met het gereedkomen van de Tol-
huistunnel, krijgt een vervolg. Reden 
is dat de metingen die afgelopen jaar 
zijn gedaan naar het gebruik van de 
tunnel in een periode zijn gedaan dat 

het verschrikkelijk slecht weer was en 
men dus vermoedt dat dit invloed zal 
hebben gehad op het gebruik van de 
tunnel. Er worden dus aanvullende 
metingen gedaan en er wordt bo-
vendien wat meer ingezoomd op de 
verbetering van de overweg zelf. Bin-
nenkort zal dit onderzoek starten. We 
zijn benieuwd naar de uitkomsten.

In de afgelopen periode is er overleg 
geweest over de looproute van het 
station naar het Altrecht terrein. De 
overleggen waren een gevolg van 
incidenten die zich hebben voorge-
daan met patiënten van Altrecht die 
door Duivenhorst liepen. Er is een 

alternatieve route aangelegd die om 
Duivenhorst heen gaat en er wordt 
overwogen om de trap die Duiven-
horst verbindt met het Deltapad tij-
delijk af te sluiten, zodat de ingesle-
pen looproute zich kan verplaatsen 
naar de alternatieve route.

Met de (woningbouw)ontwikkeling 
op het terrein van de WA hoeve in 
verband met het vertrek van Altrecht 
uit het gebied, worden vorderingen 
gemaakt. Het ziet er naar uit dat de 
projectontwikkelaar in maart/april 
bekend zal worden. Zodra dit het 
geval is zal de Project Begeleidings-
groep (PBG) in overleg gaan met de 

projectontwikkelaar teneinde te be-
zien welke plannen kunnen worden 
ontwikkeld voor het gebied.

In de loop van maart zullen we weer 
een Algemene Leden Vergadering 
(ALV) in De Kameel organiseren. De 
datum is inmiddels vastgesteld op 
dinsdagavond 19 maart. Het is al-
tijd goed als de leden van onze ver-
eniging meedenken over het reilen 
en zeilen van de vereniging. Van har-
te aanbevolen. Een meer speci� eke 
uitnodiging aan onze leden en publi-
catie op onze website www.dendol-
der.net volgt binnenkort.

Rob Zee, vz
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nieuw geluid, 
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Op 20 maart 2019 mogen we alle-
maal weer naar de stembus voor de 
verkiezing van de Provinciale Staten 
en het bestuur van de Waterschap-
pen. Omdat uit de provinciale staten 
weer de leden van de Eerste Kamer 
worden gekozen, trekken deze ver-
kiezingen vooral de aandacht als: De 
verkiezingen voor de Eerste Kamer.

Landelijke onderwerpen staan daarbij 
vaak centraal in de discussies. Temeer 
omdat het dit jaar de vraag is of de hui-
dige coalitie in de Tweede Kamer na 20 
maart nog kan rekenen op een meer-
derheid in de Eerste Kamer.

Bijna zouden we vergeten dat we op 20 
maart in de eerste plaats het bestuur 
van de provincie kiezen. Voor de bewo-
ners van Den Dolder kunnen besluiten 
van de provincie grote invloed hebben 
op hun dagelijkse leefomgeving.

Eén van de belangrijkste taken van de 
provincie is de inrichting van de ruimte.
De provincie stelt kaders voor de in-
richting van de buitengebieden. Blijft 
het natuur en worden natuurgebieden 
verder uitgebouwd? Welke ontwikke-
lingen kunnen er komen ten behoeve 
van recreatie?
De provincie bepaalt in hoofdlijnen of 
steden en dorpen kunnen uitbreiden, 
waar bedrijventerreinen en kantoren-
parken mogen worden aangelegd. Ook 

oefent de provincie meer of minder 
druk uit op gemeenten om een � inke 
voorraad huizen bij te bouwen.

En vanuit hun taak in de energietransi-
tie heeft de provincie een vinger in de 
pap bij de vraag of er wel of geen wind-
molens komen en waar dan?
De provincie zorgt voor een goede be-
reikbaarheid van de steden, dorpen en 
het platteland. Bus, regiotaxi, provinci-
ale wegen, en � etsroutes zijn belangrij-
ke onderwerpen voor de provincie. De 
Uitho� ijn! Etcetera.
En tenslotte cultureel erfgoed.

Veel van deze onderwerpen raken di-
rect aan ons leven in Den Dolder. Bij 
voorbeeld:
Veel mensen zijn voor hun werk afhan-
kelijk van de trein.
Het buitengebied is de achtertuin van 
Den Dolder.
In de Den Dolder is een deel van het 
dorp van het centrale deel van het 
dorp afgesneden door een provinciale 
weg, die óók nog erg druk is.
Er komt een snel� etsroute van Amers-
foort naar Utrecht door Den Dolder 
zonder dat Den Dolder of de gemeente 
daar veel inspraak bij gehad hebben.
De provincie zorgde ervoor dat ProRail 
de capaciteit van de � etsenstalling bij 
het station uitbreidde.

Voordat u gaat stemmen is het mis-

schien zinvol om de verschillende 
partijprogramma’s op provinciaal ni-
veau eens te bekijken. Wat willen de 
verschillende partijen met deze onder-
werpen. Dan kunt u zelf bedenken wat 
dat voor Den Dolder betekent.

Niet dat Den Dolder met zoveel woor-
den genoemd wordt. Ook de provinci-
ale weg door Den Dolder, of –de ver-
keerssituatie bij- station Den Dolder 
niet. De Utrechtse Heuvelrug wordt 
natuurlijk wel vaak genoemd.

Bij deze een aantal links van de be-
kendste partijen.
https://provincieutrecht.d66.nl/
provinciale-statenverkiezingen-2019/
verkiezingsprogramma/
https://provincieutrecht.
vvd.nl/nieuws/33482/vvd-
verkiezingsprogramma-ps-2019-2023
https://cdaprovincieutrecht.
nl/uploads/utrecht/
Verkiezingsprogramma__PS_2019_
web_versie.pdf
https://psutrecht.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/302/2018/10/
Verkiezingsprogramma-PvdA-PS-
compressed-1.pdf
https://utrecht.partijvoordedieren.nl/
uploads/site/utrecht/De� nitief-VK-
programma-PS-2019-Utrecht.pdf
https://provincieutrecht.christenunie.
nl/ Even zelf op verkiezingsprogramma 
klikken, rechts, net onder het midden.

https://ps2019.
groenlinksprovincieutrecht.nl/
GroenLinks-Verkiezingsprogramma-
Provinciale-Staten-2019-2023.pdf
https://provincieutrecht.sp.nl/sites/
provincieutrecht.sp.nl/� les/20190101_
programma_ps_2019_def.pdf
https://www.pvv-utrecht.nl/
images/verkiezingen-2019/
PVV_Provincie_Utrecht-
Verkiezingsprogramma_2019-2023.
pdf

Voor de provinciale verkiezingen heb-
ben de lokale partijen zich verenigd 
in U26. Hierover meer in het stukje 
‘Nieuwe Lente’ op deze pagina. http://
u26gemeenten.nl/verkiezingspro-
gramma/

De verkiezingsprogramma’s zijn niet 
makkelijk te vergelijken. Iedereen wil 
een gezonde economie, genoeg hui-
zen, goed openbaar vervoer, goede 
� etsvoorzieningen, goede bereikbaar-
heid, duurzaamheid en � jne natuur.

Bij deze een kleine vergelijkingspoging 
van de partijprogramma’s van de meer 
gevestigde partijen, door te kijken naar 
de vraag: “Welk thema zet deze partij 
nou vóórop?”
- Bij de VVD begint het met aandacht 

voor mobiliteit en ruimtelijke ont-
wikkeling (mogelijkheden tot bou-
wen), ruimte voor bedrijvigheid, 

maar wel in balans met behoud van 
natuurwaarden

- Het CDA begint met de economi-
sche groei en leefbaarheid van de 
kleine kernen te benadrukken, en 
koppelt daaraan verderop: groene 
steden en vitaal platteland.

- Bij de D66 staat duurzaamheid en 
energietransitie voorop. Daarbij ziet 
de D66 een duidelijke coördineren-
de rol van de provincie. Desnoods 
met windmolens en zonnepanelen 
in de provincie.

- Bij de PvdA staat eerlijke werkge-
legenheid voorop. Uiteraard ook in 
balans met groen.

- De ChristenUnie benadrukt in het 
hoofdstuk ruimtelijke ontwikkeling 
en de waarde van kwaliteit van de 
leefomgeving en het ruimtelijk rent-
meesterschap.

- Bij GroenLinks staan woningen én 
groen vóórop. De partij denkt dit te 
kunnen combineren.

- De Partij voor de Dieren stelt die-
renwelzijn voorop en de wens tot 
afscha� en mega stallen.

- De SP benadrukt eerlijk delen.
- 50plus zet de bouw van seniorenwo-

ningen voorop.
- De PVV begint met minder islam.
- Bij U26 staat goed bestuur voorop.

De BDD wenst u veel wijsheid in het 
stemhokje.

kp

Verkiezingen voor de Provinciale Staten

Naast de in bijgaand artikel 
besproken landelijke po-
litieke partijen, die aan de 
Provinciale Statenverkie-
zingen op 20 maart deel-
nemen, kwamen we recent 
op het spoor van een heel 
nieuw politiek initiatief.

Onder de naam U26 Ge-
meenten hebben diverse 
lokale partijen in de gemeen-
ten van onze provincie hun 
krachten gebundeld in een 
nieuwe partij die als Lijst 13
aan de verkiezingen zal deel-
nemen. Hun slogan luidt: De 
kracht van de regio; stem 
provinciaal voor lokaal. De 
bedoeling van dit initiatief is 
de huidige onwenselijke si-

tuatie te doorbreken, waarbij 
uitsluitend de landelijke poli-
tieke partijen de dienst in het 
provinciale bestuur bepalen.

De Provincie heeft grote in-
vloed juist op wat er in de 
lokale dorpen en wijken ge-
beurt. Denk bv aan het ge-
doe rond de aanleg van de 
� etspaden hier bij ons in Den 
Dolder, waarbij de Gemeente 
geheel overspeeld werd.

Vanuit onze Gemeente Zeist 
nemen de lokale partijen 
Nieuw Democratisch Zeist en 
Seyst.nu deel aan dit initiatief. 
Zie de website www.u26ge-
meenten.nl Oud-wethouder 
Roy Luca staat op nr. 1 en 

Carlo Fiscalini, raadslid Zeist, 
staat op nr. 3 van Lijst 13.

Het voorgaande is uiteraard 
slechts ter informatie, waar-
bij ook sterkte gewenst in 
het stemhokje. Toch willen 
we aandacht vragen voor de 
aanhoudende wenselijkheid 
om gebruik te naken van uw 
recht deel te nemen in ons 
democratisch proces door 
ook nu weer uw stem uit te 
brengen. Vergeet daarbij svp 
niet dat wij volgend jaar een 
ongekende periode van 75 
jaar vrijheid mogen vieren 
mede dankzij ons democra-
tisch systeem en de Europese 
verbroedering.

jhs


