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Gemeenteraadsverkiezingen Maart 2018
Belangenvereniging Den Dolder vraagt uw inbreng

De diverse fracties van de Zeister gemeenteraad zijn al druk bezig met voorbereidingen
voor de verkiezingen van maart volgend
jaar. Een van de partijen benaderde ons al
voor overleg. Dat hebben we nog even afgehouden, want wij willen na de zomer met
alle partijen in gesprek op basis van de in ons
dorp levende zorgpunten en verlangens.
Net als voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2014 zal de BDD voor de komende verkiezingen
een speerpuntenlijst opstellen die we in het
najaar met de fracties gaan bespreken. En kort
voor de verkiezingen zullen we weer een publiek debat organiseren over die speerpunten.
Dat debat vond toen onder massale belangstelling plaats in het sociaal en cultureel centrum
De Kameel, dat mede daardoor voorlopig voor
ons dorp werd behouden. (zie foto’s)

In 2014 zijn alle vier de toen voor Den Dolder
geformuleerde en stevig bediscussieerde speerpunten onderdeel geworden van het coalitieakkoord ! Het betrof (1) de aanleg van de Tolhuislaantunnel, die dankzij onze al tien jaar lang
niet aflatende inspanningen om de gemeente
(lees:de politiek) aan haar belofte te houden,
eindelijk dit jaar wordt gerealiseerd. Ook (2) De
Kameel is dankzij persoonlijk initiatief en inzet
van dorpsgenoten – ondersteund door de BDDinmiddels tijdelijk behouden. Wij blijven pleiten
voor een meer structurele oplossing. Dan waren en zijn er (3) de vastgoedprojecten, (zoals
de WA-hoeve en de Pleineslaan(Duivendorp),
waarover nog volop discussie en inbreng gaan-

de is. Punt (4) was een verdere verbetering van
burgerparticipatie. Het zgn. Gons (Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl) over project WA Hoeve is
daar een voorbeeld van. Tientallen dorpsgenoten zijn daar inmiddels bijna twee jaar mee bezig geweest. Toen we er bijna uitwaren toonden

de politieke fracties geen enkele ruggengraat.
Toch gaan we door.
Ook voor de komende verkiezingen wil de Belangenvereniging aan de Zeister politieke partijen meegeven welke Dolderse onderwerpen

de komende 4 jaar hoog op de agenda moeten
komen te staan. In dit kader nodigt de BDD de
inwoners van Den Dolder uit ons te laten weten
hoe hun lijstje er uit moet zien. Mail uw top prioriteiten (max 5) aan secretarisbdd@kpnmail.nl
Jan Scherphuis, secr. BDD
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