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Tunnelbak Tolhuislaan geplaatst

In een spectaculaire operatie bij de Tolhuislaan werd op zaterdagmiddag 20
mei een 2000 ton zware tunnelmoot
onder de spoorlijn geschoven, waarmee
geheel op schema een belangrijke mijlpaal werd bereikt in dit voor Den Dolder
zo belangrijke project. De fietstunnel zal
eind dit jaar voltooid zijn.

Nadat in de voorafgaande weken het betonnen tunnelsegment naast de spoorlijn
was gestort en alles was voorbereid werd
op 20 en 21 mei de treinenloop stilgelegd.
In een operatie van 2x 24 uur werd door

de aannemer, Gebr. De Koning, het karwei
geklaard met ca 50 medewerkers ter plekke. Zaterdagochtend werden eerst de sporen weggehaald en daarna werd de grond
weggegraven, waarna al om half vijf het inschuiven kon beginnen. Pro-Rail had de direct aanwonenden en enkele andere gasten
uitgenodigd naar het paviljoen van D.O.S.C.
voor een broodje en een toelichting op het
gebeuren. Vanaf een speciaal hiervoor gebouwde uitkijkpost kon het gebeuren uitstekend worden gevolgd. In aanwezigheid
van wijkwethouder Sander Jansen en regiodirecteur ProRail Kees Rutten werd door de

aannemer een toelichting gegeven op het
project. Omstreeks half zeven lag het gevaarte op zijn plaats.
Op zondag werd het spoor volledig teruggebouwd en getest zodat maandagochtend om 05.20 uur de treinen weer konden
rijden. Al met al een stevige klus met inzet
van groot materieel zoals spoorkranen,
graafkranen, hijskranen en shovels. (zie foto’s).
ProRail had een webcam opgesteld op een
hoge strategische plek waarop het hele

gebeuren mooi in beeld is gebracht. Van
deze video-opname is een zgn. “timelapse”
gemaakt. Daarop is in 1.20 minuut versneld
te zien wat er in die twee dagen aan werk
is verricht. De link via de website van ProRail is: https://www.prorail.nl/projecten/
fietstunnel-den-dolder/nieuws/timelapse
-tunnel-vlotjes-onder-het-spoor-geschoven

Het filmpje staat ook op You Tube: www.
youtube.com, in de zoekbalk bovenin typen
“timelapse den dolder tunnel”, filmpje staat
bovenaan.
Jan Scherphuis

Hoe verder met de bouwplannen op de W.A. Hoeve (Altrecht)
Enige tijd geleden heeft de
gemeente de Structuurvisie
voor het gebied van Altrecht
vastgesteld. In deze visie is
een hoofdstuk opgenomen
getiteld:” Toekomst”. Dit
hoofdstuk behandelt de vervolgstappen.
Een van de vervolgstappen is
het instellen van een Project
Begeleidings Groep (PBG).
Sinds afgelopen zomer hebben vertegenwoordigers van
Altrecht, de gemeente en ondergetekende namens de bewoners van het dorp overlegd
over de inhoud van de PBG.
Recent is het document waarin
de afspraken zijn vastgelegd,

door genoemde partijen goedgekeurd. Het is de bedoeling
dat de PBG zal bestaan uit 5
personen uit het dorp Den
Dolder die affiniteit hebben
met het begeleiden van bouwprojecten en in het bijzonder
die in het gebied van Altrecht.
Binnenkort zal de gemeente,
nadat het PBG document door
het college van B&W is goedgekeurd, advertenties plaatsen
in de plaatselijke bladen met
daarin een oproep om te “solliciteren” voor deelname aan
de PBG. Van deelnemers wordt
verwacht dat ze gedurende
langere tijd kunnen en willen
deelnemen aan de PBG omdat
het hele bouwproject zich mi-

Bestuursbericht
De Belangenvereniging heeft

elk
kwartaal overleg met de wijkwethouder voor ons dorp, Sander Jansen. We zijn erop gebrand om vier
keer per jaar het lijstje met ‘Dolderse zaken’ door te lopen. BDD kan op
deze manier zicht houden op nieuwe
ontwikkelingen en plannen van de
gemeente, terwijl wij als BDD een
terugkerend moment hebben waarop we actie kunnen vragen als we
zien dat het gemeentelijk beleid of
de uitvoering hiervan nadelig uitpakt voor ons dorp. De vinger aan de
pols houden en op de open wonde
leggen waar nodig. BDD legt hierin
vaak nadruk op goede en duidelijke communicatie naar de burger
toe, het brede scala aan onderwerpen die leefbaarheid in ons dorp
bepalen, verkeersperikelen en het
consequent en eerlijk behandelen
van burgers als het bijvoorbeeld om
handhaving gaat.
Tijdens het tweede overleg van 2017
(16 mei) stond de WA hoeve als een

nimaal over de komende 10 tot
15 jaar zal uitstrekken.
Wat wordt nu de werkwijze van
de PBG. Afgesproken is dat de

ondertussen vertrouwd onderwerp
op de agenda. Het is teleurstellend dat
er door interventie van de gemeenteraad op de WA hoeve ruimte is gegeven om meer woningen te bouwen
wat ten koste gaat van de ecologische
kracht in dit gebied en de dorpse maat
in ons dorp. Het is ook teleurstellend
omdat de wens van de brede participatiegroep om te sturen op een zo laag
mogelijk aantal woningen in de wind
geslagen is, ondanks de veel geventileerde wens om burgers meer inspraak
te geven. Dit is helaas een afgeronde
zaak. Tijdens dit wethouders-overleg
hebben we daarom extra indringend
gesproken over de zogenaamde Project Begeleidings Groep (PBG) die een
nieuwe poging inluidt om de burger
invloed te geven in het bepalen hoe de
toekomstige bouwplannen eruit gaan
zien. BDD heeft alles op alles gezet om
deze PBG op te zetten en met succes
zoals u verder kunt lezen in deze uitgave van Dolders Nieuws.
De plannen voor tijdelijke huisvesting
van statushouders en alleenstaande
woningzoekenden in Almata lijken mo-

door Altrecht aan te trekken
projectontwikkelaar zijn plannen voorlegt aan de PBG. De
PBG adviseert vervolgens over
de plannen. Bij een positief ad-

menteel niet echt van de grond te komen. De toestroom van vluchtelingen
is lager dan eerder verwacht en er zijn
meerdere locaties in de gemeente Zeist
die ook deze bestemming toebedeeld
krijgen. Hiermee lijkt ook de vaart uit
het plan om in Almata ruimte te geven
aan maatschappelijke functies en kleine ondernemers. We blijven de ontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen.
Tijdens het wethouders-overleg stonden we ook stil bij de autobranden
die grote impact gehad hebben en
de opluchting nu de branden gestopt
zijn na de aanhouding van twee verdachten. Dat deze verdachten Altrecht
cliënten zijn, heeft begrijpelijk tot heel
wat opschudding geleid. Tijdens een
ad hoc ingelast veiligheidsoverleg met
Altrecht, politie, de gemeente, BDD en
een aantal bezorgde dorpsgenoten
kon gelukkig goed gesproken worden
over de zorgen die een geestelijke gezondheidsinstelling in een dorp met
zich meebrengt. Het eerste zichtbare
resultaat van dit overleg is dat alle inwoners in Den Dolder door Altrecht geinformeerd zijn over de Altrecht buurt-

vies kan de projectontwikkelaar verder met het plan, door
het aanvragen van een bouwvergunning etc. Bij een negatief advies van de PBG moet de
projectontwikkelaar met een
ander plan komen. Als er dan
vervolgens wel een positief advies volgt kan de ontwikkelaar
verder met het plan, bij weer
een negatief advies wordt het
plan voorgelegd aan het college van B&W en deze besluit
dan of het plan verder kan of
niet. Het besluit van het college van B&W in bindend voor
alle partijen.
In de structuurvisie is vervolgens opgenomen welke op-

coaches die ‘een vertrouwd gezicht op
het terrein voor patiënten, omwonenden en winkeliers zijn, bereikbaar voor
iedereen, zodat er snel gereageerd kan
worden op signalen uit de omgeving’.
Dat een eerdere communicatie hierover slechts naar een kleine groep inwoners gestuurd was, verbaasde alle
aanwezigen in het veiligheidsoverleg.
De flyer over de buurtcoaches kunt u
trouwens ook op onze website vinden.
Na de zomervakantie zal er weer een
veiligheidsoverleg plaatsvinden. Uit
deze ervaring blijkt weer eens te meer
hoe belangrijk een goede en alerte
communicatie tussen alle betrokkenen is, en dat in de eerste plaats met
verontruste burgers. Daarbij dienen de
zaken gewoon bij hun naam te worden
genoemd. Daarvoor is zeker ook nodig
dat bij de regelmatige personeelswijziging bij instellingen als de Gemeente
en in dit geval met name ook Altrecht
geen geschiedenis, kennis en discipline verloren gaat. De BDD heeft indertijd dit periodieke veiligheidsoverleg
opgestart en later overgedragen aan
de Gemeente, waar het logischerwijs
behoort. Kortom deze zaak heeft de

brengst er uit het gebied moet
komen voor Altrecht. Zodra
dit bedrag is bereikt, stopt de
verdere ontwikkeling van het
gebied en zal dus het op dat
moment overgebleven gebied
natuur blijven.

We hopen op deze manier
een flinke “vinger in de pap”
te houden bij de ontwikkeling
van het Altrecht gebied tot een
woongebied met een divers
woonmilieu.
Let in de komende tijd op de
advertenties van de gemeente
inzake de PBG en geef u op als
u denkt dat dit iets voor u is.
Rob Zee

Dolderse gemeenschap opgeschud en
terecht een aantal aspecten op scherp
gezet.
Er stonden ook wat minder verontrustende zaken op de agenda, zoals de
fietsenstalling bij het station die altijd
in een chaotische en rommelige staat
verkeert. Onze nieuwe wijkmanager,
Bϋlent Isik zal dit samen met de stationsmanager van NS oplossen. Zaken
die ook de revue passeren zijn de staat
en veiligheid van de brandgangen in
Den Dolder en bijvoorbeeld de steeds
nog niet opgepikte herinrichting van
de Paltzerweg.
Een aantal van de onderwerpen die
wij met de wijkwethouder bespreken
zijn door de leden aan de Belangenvereniging gemeld. Daar zijn wij heel
erg blij mee. Vanzelfsprekend horen wij
graag van u. Laat het weten via secretarisbdd@kpnmail.nl Vind u het belangrijk dat uw stem gehoord wordt, meld
u dan aan als lid. Dit kan op het zelfde
e-mail adres of via onze website.
Erik van Leeuwen
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