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Verkiezingsdebat in Den Dolder op 2 Maart
In het kader van de komende gemeenteraadverkiezingen op 21 maart organiseert de Belangenvereniging Den Dolder weer een verkiezingsdebat
in Sociaal en Cultureel centrum De Kameel, Dolderseweg 167A, op vrijdag 2 maart a.s. om 20:00 uur (zaal open 19:30).
Het debat wordt geleid door onafhankelijk voorzitter Remco Bontenbal en de aan de verkiezing deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd
door hun lijsttrekkers. U bent allen van harte uitgenodigd en wij hopen op een interessant en stevig debat net als vier jaar geleden. De afgelopen
maanden hebben wij -mede naar aanleiding van een ledenenquête- een zestal speerpunten voor het debat en de verkiezingen op een rij gezet.
Dat zijn:
1.
Veiligheid in het dorp.
2.
Buurthuis.
3.
Spoorweg overgang.
4.
Den Dolder Noord-Oost.
5.
Betrouwbaarheid van de overheid (gemeente).
6.
Voorzieningen in het dorp.
Op onze website vindt u deze onderwerpen verder uitgewerkt en toegelicht in een
memo. Zie wwwdendolder.net Er kunnen in een vragenronde vanzelfsprekend ook
andere onderwerpen door u aan de orde worden gesteld.
Wij hopen net als vier jaar geleden op een grote opkomst.
Jan Scherphuis

Wisselwerking Pro-Rail

Wij – en wij niet alleen- vroegen ons al een
tijdje af wat de bedoeling is van de grote container met zonnepanelen tussen de sporen
tegenover Albert Heijn. Nader informatie bij
Pro-Rail leverde de volgende informatie op.

Het bouwsel bevat een noodstroomaggregaat
om de verwarming van de wissels ter plaatse
gedurende de winterperiode te garanderen. Tot
voor kort werkte die verwarming op gas, maar
om milieu- en kostenredenen werd vorig jaar al
besloten om deze winterperiode over te gaan
op elektriciteit. De leverancier daarvan bleek dat
echter door technische fouten niet op tijd voor
elkaar te kunnen krijgen, zodat Pro-rail naar een
noodoplossing moest grijpen. Deze installatie
wordt dus weer verwijderd aan het eind van de
winterregeling (1 april) of zoveel eerder als de
nutsleverancier het zaakje op orde kan brengen.
Wij hebben de afdeling communicatie van ProRail er nog eens op gewezen dat het wenselijk is
dit soort zaken tijdig met de bewoners van ons
stations-dorp te communiceren. De aanwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.
Jhs

Bestuursbericht
Zo, de feestdagen zijn al even ach-

ter de rug en er ligt weer een heel
nieuw jaar voor ons open. Zo langzamerhand zijn alle nieuwjaarsrecepties wel achter de rug, zo ook
de receptie van uw vereniging op
6 januari in de Kameel. Voor diegenen die aanwezig waren zullen het
met onsj eens zijn dat het een heel
geanimeerde bijeenkomst was en
voor diegenen die niet aanwezig
konden zijn is het wellicht een aanrader voor volgend jaar.
Inmiddels is ook onze burgemeester
opnieuw benoemd en zal hij, bij leven en welzijn, de volgende zes jaar
onze burgemeester zijn.
En dan eindelijk is de Tolhuislaantunnel, waarvoor wij ons vanaf de oprichting van de BDD zozeer hebben
ingezet, nu ook officieel en feestelijk
geopend (zie foto’s). De discussie
rond de verdere onderdelen van het
zgn. “Drieluik” wordt de komende jaren stevig voortgezet.
Voor wat betreft onze activiteiten

in de nabije toekomst moeten wij u
attenderen op de verkiezingsbijeenkomst die we organiseren op 2 maart
in de Kameel. Zie de aankondiging
op deze pagina.
Het zal u zijn opgevallen dat de extra
bewaking zoals die is ingesteld na de
gebeurtenissen rond Anne Faber nog
steeds van kracht zijn. Het is de bedoeling dat dit blijft tot medio april.
Daarna zal het geheel geëvalueerd
worden en zal er naar bevind van zaken besloten worden hoe nu verder
te gaan met de bewaking. Inmiddels
worden er op het terrein van Altrecht
allerlei activiteiten ontwikkeld, met
als doel de klinieken en het dorp
dichter bij elkaar te laten komen. We
zijn benieuwd wat u daar van vindt.
Laat ons even weten op mijn mail
adres: r.j.zee@wxs.nl of het adres van
onze secretaris: j.scherphuis@hetnet.
nl. Ook voor andere opmerkingen, of
om lid te worden, kunt u natuurlijk
op onze website www.dendolder.net
terecht.
We hebben op 5 februari weer een
brief gestuurd aan de Inspectie van
Veiligheid en justitie van het Minis-

terie van Veiligheid en Justitie. In de
brief maken we opmerkingen over
de veiligheid in het dorp en de omgeving in relatie tot Aventurijn.
Wat ons ook zorgen baart is dat de
bestuurders, waar we aanvankelijk
overleg mee hadden op enige afstand zijn gekomen van de klinieken.

december jl. een verbeterplan bij
het ministerie indienen. Het plan is
inmiddels door de Inspectie goedgekeurd en Fivoor is begonnen met de
invoering van de verbeteringen. Het
plan is inmiddels ook gepubliceerd
en is op onze website te vinden.
Rob Zee, Vz

Zoals u wellicht weet is Aventurijn
gefuseerd met twee andere klinieken
en gaan nu verder onder de naam Fivoor. De bestuurder van Aventurijn is
nu bestuurder van Fivoor en schijnt
kantoor te houden in Rotterdam.
Formeel gezien heeft zij nog steeds
de verantwoordelijkheid, binnen het
nieuwe bestuur, voor Fivoor, maar er
is wel een nieuwe locatiemanager
aangesteld. De bestuurder van Altrecht, mevrouw Vernimmen, is dat
nog steeds en is, en voelt zich, verantwoordelijk voor de veiligheid op
het terrein, omdat het terrein eigendom is van Altrecht. Al met al maken
wij ons toch wat zorgen over de grotere afstand tussen de bestuurders
en het gebeuren rond Anne Faber.
Zoals bekend moest Fivoor voor 22
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