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Ontwikkelingen Paltzerweg

In ons Dolders Nieuws van 28 Febr. jl.
maakten we melding van de door de Provincie in afstemming met de gemeente
voorgenomen proef met nieuwe fietsstroken op het enkele jaren geleden gerenoveerde stuk van de Paltzerweg tussen de Tolhuislaan en de gemeentegrens
met Bilthoven. Nou, dat hebben we inmiddels geweten.
Wij en iedereen kregen de indruk dat het
ging om een eenvoudige tijdelijke ingreep
die ook middels enquête aan de weggebruikers ter beoordeling werd voorgelegd.
De werkelijkheid bleek kort daarna geheel
anders. Voor deze “proef” werd op aangeven
van de aannemer van dit werk de weg maar

liefst drie weken afgesloten en opgebroken
om de bestrating geheel opnieuw aan te
brengen. En dat dus voor een proef?
Duidelijk is dat de Gemeente geen notie had
welke consequenties waren verbonden aan
het ingaan op het verzoek van de Provincie.
Een duidelijk manco aan technische professionaliteit lijkt ons; maar niet alleen dat. Als
er een dergelijk verzoek van de Provincie
komt dient de Gemeente het naadje van de
kous te willen weten alvorens te besluiten de
burger hiermee al dan niet te belasten.
Vervelend was ook dat in een artikel in het
AD/UN n.a.v. een interview met omwonenden de indruk kon ontstaan dat de BDD

hierin een rol heeft gespeeld. De Gemeente
heeft ons daarover een excuusbrief geschreven, waarop dan weer door de betreffende
journaliste werd gereageerd. U kunt hiervan
via een link op onze website kennisnemen.
Gedane zaken helaas, maar er blijven duidelijk vragen, zoals: komt er een vervolg enquête en wat als de nieuw situatie niet bevalt. De
boel weer open breken ? Dit onderwerp sluit
aan op een ander plan mbt. de Paltzerweg:
Reconstructie Paltzerweg
Zoals bekend zijn wij erin geslaagd om de
verdere aanpak van de Paltzerweg op de
gemeentelijke agenda te krijgen. Het liet
allemaal nog steeds op zich wachten, maar
recent werden we uitgenodigd voor een

constructief voortgangsgesprek met de betreffende ambtenaren van de afdeling Beheer Openbare Werken. Er blijkt inmiddels
een nieuwe projectleider aangetrokken voor
dit grote project. Deze persoon heeft een
“groene” achtergrond en in het kader van het
nieuwe bomenplan van de gemeente ligt
het dus ook in de rede dat er bij de reconstructie van de “Middeleeuwse” Paltzerweg
een zorgvuldige beoordeling van de bomen
zal plaatsvinden. Wij verwachten komende
maand nader overleg met de projectmanager wat in het najaar wat ons betreft zal
moeten leiden naar constructief overleg met
een begeleidingsgroep van aanwonenden.

jhs

Op 3 mei jl. werd het
“coalitieakkoord op hoofdlijnen”
voor bestuurlijk Zeist
gepresenteerd en ondertekend
door de politieke partners. Ook
de nieuwe wethouders werden
voorgesteld.
Zie foto v.l.n.r. Sander Jansen
(VVD), Marcel Fluitman (CDA),
Laura Hoogstraten (Groen-Links)en Wouter Catsburg (CU/SGP). Dhr.
Sander Jansen blijft wijkwethouder
voor Den Dolder, Huis ter Heide en
Bosch en Duin.
Voor de inhoud van het akkoord
zie: https://zeist.raadsinformatie.nl/
document/6438394/1/
Hoofdlijnenakkoord_2018_
%28tekenversie%29

Bestuursbericht
In ons vorige bestuursbericht

schreven we over de bouwontwikkelingen op het gebied van
Altrecht. Mede naar aanleiding
van dit bericht is er een overleg
geweest tussen uw Belangenvereniging en het bestuur van
Altrecht.
Dit overleg heeft er onder andere toe geleid dat we het nodig
vonden om een tijdelijke Project
Begeledings Groep (PBG) op te
richten. Inmiddels zijn een paar
mensen bereid gevonden om
hierin zitting te nemen, zodat
ontwikkelingen op het terrein van
Altrecht op de voet kunnen worden gevolgd. We denken ook dat
dit nodig is.
Ook is er overleg geweest tussen

de BDD en de burgemeester over
de “stand van het dorp” dit natuurlijk naar aanleiding van de gebeurtenissen met Anne Faber. De
indruk van zowel de burgemeester als van de BDD is dat de rust
in het dorp grotendeels in weergekeerd, hoewel er natuurlijk altijd mensen zijn die zich nog niet
helemaal op hun gemak voelen
in het dorp. Het is ons gebleken
dat de gemeente en met name
onze Burgemeester Koos Janssen
en zijn team veel inzet plegen om
zaken in ons dorp weer op orde
te brengen en te houden. We hopen dat binnenkort iedereen zich
weer veilig en op zijn plaats zal
voelen in het dorp.
Elders in deze krant is een brief
van Burgemeester Janssen aan de
inwoners van Den Dolder en omgeving opgenomen. Deze aanpak

is in goed overleg met de BDD tot
stand gekomen. De inhoud van de
brief komt uiteraard uitsluitend
voor rekening van de Gemeente
en wij gaan er zonder meer van
uit dat de daarin genoemde ontwikkelingen in goed overleg met
belanghebbenden zullen worden
vervolgd.
Uit het overleg met de burgemeester is ons ook gebleken hoe
serieus de gemeente omgaat me
“incidenten” in het dorp. Elke melding wordt nagetrokken en vervolgd met gerichte actie. Waren er
vroeger ongeveer 10 incidenten
in de maand, nu zijn er dat ca 10
in de week. Wij hebben de indruk
dat de gemeente behoorlijk adequaat regeert op alle meldingen.
Er is ook een overleg geweest
tussen BDD en het bestuur van

Altrecht en Aventurijn inzake de
maatregelen die getroffen zijn na
het incident met Anne Faber. We
vinden dat Altrecht/Aventurijn
behoorlijke inzet pleegt om alles
weer bij het oude te krijgen. Dit
blijkt o.a. ook uit de vele activiteiten die op het terrein worden
georganiseerd in samenwerking
met de bewoners van het terrein
en de directe omgeving. Op 23
mei wordt er een bewonersavond
georganiseerd. We denken dat dit
voor velen interessant kan zijn,
dus probeer er bij te zijn. Hoe de
ontwikkelingen binnen de klinieken gaan weten we niet omdat
daar geen mededelingen over
worden gedaan, maar de indruk
is dat er behoorlijke inzet wordt
gepleegd. We weten nog niet of
het verbeterplan dat Alterecht/
Aventurijn in opdracht van de minister moest opstellen, al resulta-

ten heeft opgeleverd, net zo min
als we weten wat het onderzoek
van de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid zal gaan opleveren. Wij
blijven de vinger aan de pols houden.
Tot slot willen wij u wijzen op
onze Algemene Leden Vergadering (ALV) die we houden op
18 mei as om 20.00 uur in de
Kameel. Van harte aanbevolen
mede omdat we proberen onze
wijkwethouder zo ver te krijgen
dat hij enig inzicht in het recent
gesloten coalitieakkoord zal
geven en iets zal vertellen, als
het allemaal lukt, over het voorgenomen
inwonersakkoord
wat een nieuw element lijkt te
worden in de relatie tussen het
bestuur en de burgers in onze
gemeente.
Rob Zee, vz
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