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Groot Nieuwbouwproject op Bethesda terrein
Een projectontwikkelaar wil het Bethesda terrein aan de Paltzerweg kopen en daar een woon/ zorg voorziening van maken met ongeveer 122
wooneenheden.
Dat is een groot project, waardoor
het terrein voller komt te staan met
hogere en meer massieve gebouwen
dan tot nu toe. Ook zullen de verkeersbewegingen toenemen.
Omwonenden hebben hun krachten
gebundeld in een poging om deze
plannen bij te buigen.
Overleg met de projectontwikkelaar
heeft tot nu toe geen wijziging in de
planen gebracht.
Volgens de gemeente passen de
plannen juridisch gezien binnen het
bestemmingsplan en dan kan de gemeente niet anders dan bouwvergunningen toekennen.
Dit is een beetje kort door de bocht. Ten
eerste is in 2012 het nieuwe bestemmingsplan aan de Gemeenteraad en

aan bewoners gepresenteerd als een
koude omzetting. Het oude en nieuwe
bestemmingsplan zouden exact gelijk
zijn. Nu, 8 jaar later, blijkt dit dus niet
waar te zijn. De mogelijkheden voor
bebouwing van het Bethesdaterrein
zijn in het nieuwe bestemmingsplan
veel groter dan in het oude. Van 2 lagen plus kap naar 3 lagen plus kap en
van 35% bebouwing van het terrein
naar 55%.
Omwonenden hebben met een beroep op de wet openbaarheid van
bestuur een verzoek gedaan om de
stukken rond de gang van zaken van
het maken van het nieuwe bestemmingsplan te krijgen. Ondanks het feit
dat het verzoek al enige maanden geleden gedaan is, heeft men nog geen
relevante stukken gehad.
De strikt juridische benadering van de
gemeente past niet in het coalitieakkoord waarin is vastgelegd dat de gemeente streeft naar besluitvorming die

Opschorting besluitvorming
plaatsingsbeleid Fivoor

Tijdens de bijeenkomst met het dorp
in april 2019 beloofde Minister Dekker tot 1 april 2020 geen zware gevallen te plaatsen bij Fivoor. Dit betekent
dat sinds de moord op Anne Faber, bij
Fivoor Den Dolder, alleen nog mensen
geplaatst zijn met een achtergrond van
vermogensdelicten, niet meer met een
achtergrond van zeden- of gewelddelicten.

Ondanks het feit dat alle aandacht de laatste maanden gericht is op het Covid-19 virus, heeft de BDD in de loop van maart een
brief aan de minister geschreven met het
verzoek om ook na 1 april geen zwaardere
cliënten te plaatsen.
Onze argumenten daarvoor zijn:
De psychiatrie hoort meer dan 100 jaar bij
het drop, maar een cliëntenpopulatie van
gewelds- en zedendelinquenten niet. Die
is er, zonder enig overleg, sinds de eeuwwisseling ingefietst, met alle gevolgen van
dien, waar het dorp zijn buik van vol heeft.
De verbindingsgroep spant zich voor

meer vertrouwen tussen Fivoor en het
dorp. Deze actie moet je niet verstoren
door nu weer zwaardere cliënten te plaatsen. Ondanks het feit dat de gemoederen
inmiddels wat bedaard zijn, zijn veel mensen nog steeds bang. De opmerking: “Ik
ga die brug niet over”, (bedoeld wordt de
brug over de provinciale weg, de toegang
naar het WA terrein) horen wij nog veel.
Feit blijft dat als er in het bos wat misgaat,
het slachtoffer kansloos is. Daarnaast hebben wij nog gewezen op concrete zaken
als dreigende bezuinigingen en het feit
dat een incident op het terrein niet is opgemerkt door de camerabewaking.
De Minister antwoordde dat het huidige
plaatsingsbeleid blijft gelden tot 1 oktober 2020. Aangezien op dit moment alle
aandacht van de regering uitgaat naar het
Coronavirus, zal besluitvorming over het
plaatsingsbeleid bij Fivoor pas over enig
maanden plaatsvinden. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.
kp

Let goed op elkaar!

Ruim een maand geleden werd er in
ons dorp huis aan huis een opwekking
verspreid om elkaar waar nodig bij te
staan in deze bijzondere tijden. Het
was en is bedoeld om hulpgevers en
hulpvragers met elkaar te verbinden.
De idee kwam van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en
de Diaconie van de M.C. Kerk, werd
overgenomen door “Den Dolder Voor
Elkaar” en wordt ondersteund door het
Wijkteam van de Gemeente.
Wij spraken recent met Sor Blessing, sociaal werker en lid van het wijkteam Den
Dolder, over de ervaringen in Den Dolder.
Die zijn naar zijn indruk zeer goed. Diverse
Dolderse burgers hebben zich bij hem gemeld om eventueel hulp te geven, maar

Bestuursbericht
We leven in barre corona tijden.

Ons hele sociale leven staat op z’n
kop, en wie denkt dat het niet meer
zo lang zal duren zal bekocht uitkomen. Het ziet er naar uit dat we
zeker dit jaar de gevolgen van het
virus zullen merken. De economische gevolgen zullen we nog jaren
merken.
Er zijn ook lichtpuntjes. Virologen denken dat we in het laatste kwartaal van
dit jaar een middel tegen het virus
zullen hebben gevonden, maar het
middel vinden en het vervolgens op
grote schaal voor de wereldbevolking
beschikbaar te hebben is nog weer
een ander verhaal, maar toch. Uw

breed gedragen wordt.
Dit plan wordt niet eens smal gedragen!
In Den Dolder zijn grote veranderingen
gaande met veel overleg. Over het WA
terrein, over de politieacademie die
naar het Almata terrein komt, het Drieluik over het verkeer. Over al deze dossiers vindt uitgebreid overleg plaatst
tussen de gemeente, dorpsbewoners
en ontwikkelaars. Over aanpassing
Dolderseweg en Paltzerweg heeft net
uitgebreid overleg plaatsgevonden. En
dwars door deze ontwikkelingen heen
zou een projectontwikkelaar zomaar
122 wooneenheden kunnen bouwen
met alle gevolgen van dien voor het
aantal bewoners van Den Dolder en
verkeersbewegingen van deze bewoners en hun verzorgenden? Kortom,
voor de leefbaarheid van het dorp?
Bizar.

een brief naar de Gemeenteraad geschreven en meerdere raadsleden hebben schriftelijke vragen gesteld aan het
college.

kp

Omwonenden hebben ondertussen

Dolderseweg en Paltzerweg

Het zal u niet zijn ontgaan dat de
planning en uitvoering van de werkzaamheden aan deze voor ons dorp
zo belangrijke straten, die in verkeerstechnisch jargon als “buurtverzamelwegen” worden aangeduid,
het een en ander te wensen overliet
en overlaat.

Dolderseweg
De reconstructie van de Dolderseweg,
begonnen einde zomer vorig jaar, zou
een paar maanden in beslag nemen,
waarna de Paltzerweg zou worden
aangepakt. In beide gevallen werd
door de gemeente naar onze ervaring
goed overleg en communicatie met
de aanwonenden opgestart en onderhouden.
Al snel werd echter duidelijk dat de
werkzaamheden aan de Dolderseweg
door allerlei problemen met onderaannemers gingen uitlopen -en niet zo’n
beetje ook- waardoor het project Paltzerweg moest worden doorgeschoven
naar dit jaar.
Inmiddels, meer dan een half jaar later,
is het project Dolderseweg nagenoeg
afgerond, maar er zijn nog een aantal

klachten, waarover bij ons en door velen rechtstreeks bij de gemeente regelmatig aan de bel wordt getrokken.
De meest voorkomende klacht is die
over de als hinderlijk ervaren verkeersdrempels vanaf de Hindelaan naar de
turborotonde. Jazeker het is wennen,
maar de Gemeente blijft erbij dat deze
drempels – nogmaals nagemeten- geheel conform de landelijke normen zijn
aangelegd en gezien de klachten van
(te) hardrijders kennelijk uitstekend
aan hun doel beantwoorden. Ook de
klachten vanuit de kring Bosch en Duin
over de voor hen nu hinderlijke uitvalsweg naar de N238 vinden bij de Zeister
overheid weinig gehoor.
Een ander relevanter punt is de afvoer
van hemelwater. De bedoeling was dat
daarin juist bij de aanleg goed zou worden voorzien door moderne infiltratiesystemen. Gezien de enorme overlast
tijdens de stortbuien in maart jl. is het
duidelijk dat er nog het een en ander
moet gebeuren. De gemeente ziet dit
inmiddels ook in en er wordt gewerkt
aan een oplossing bv. in de vorm van
de door ons voorgetelde infiltratiekratten. Ook de nog steeds gevaarlijke

de vraag om hulp is letterlijk nihil.
Dat is een goede zaak! Uit brede navraag
blijkt nl. dat de mensen elkaar gewoon
weten te vinden; overal vragen buren en
kennissen of ze van dienst kunnen zijn.
Behorende tot de risicogroep kan ik daarvan zelf getuigen.
Neemt niet weg dat er een risico is dat
Doldenaren die hulp nodig hebben
schroom voelen dat te vragen of zelfs niemand kennen aan wie ze die vraag zouden moeten richten.
Herkent u zich daarin of kent u iemand in
uw omgeving waarvan u zo’n vermoeden
hebt, aarzel dan niet en bel Sor Blessing
op 06 43 72 53 94 en het wordt opgelost.
Jan Scherphuis

belangenvereniging heeft ook al een
hele tijd geen vergaderingen gehouden, omdat fysiek bij elkaar komen
nu niet verantwoord is. Je merkt dat
door niet bij elkaar te komen ook de
mail kontakten minder worden. Toch
zijn er zaken die ons wel degelijk bezig houden. Zo is er de brief die we
aan minister Dekker stuurden over het
opheffen van het niet plaatsen van de
zware patiënten per 1 april jl. in Fivoor.
De minister heeft geantwoord dat hij
dit voorlopig niet zal doen. Dit hangt
natuurlijk ook samen met het corona
verhaal, wat overigens niet onlogisch
lijkt. Er zijn hierover ook artikelen in de
krant verschenen, ook over het constructieve werk van de omgevingsmanager van Fivoor, mevrouw Sophie

Ook voor dit dossier geldt: Wordt vervolgd.

Koek.
Achter de schermen houden we ons
ook bezig met Bethesda. Zoals u
weet zal het “oude” Bethesda worden
gesloopt en daar zullen zorg appartementen voor terug komen. Omwonenden, en wij trouwens ook, vinden
het ontwerp van het nieuwe gebouw
nogal massief. Omwonenden overleggen met de gemeente over oplossingen en wij steunen hen daarin op de
achtergrond. Zie ook elders op deze
pagina.
Over de voortgang van de vestiging
van de politieacademie is niet veel
te melden, hoewel er wel achter de
schermen wordt doorgewerkt aan
de realisatie van deze voor Den Dolder zo belangrijke vestiging. Door de

lockdown kunnen er geen buurtbijeenkomsten worden georganiseerd,
waardoor de voortgang wel enige vertraging op gaat lopen.
Het overleg dat we regelmatig hebben met wethouder Jansen is ook
uitgesteld tot nader order. Hierdoor is
het contact met de gemeente op een
laag pitje gekomen. Fysiek overleg is
er sowieso niet omdat de gemeente
zo veel mogelijk thuis werkt. Contact
via de mail en de telefoon is natuurlijk
wel mogelijk en dat is er dan ook met
enige regelmaat.
Op alle fronten worden de gevolgen
van de lockdown steeds merkbaarder.
Zo was in het begin bijvoorbeeld het
gebruik van de Torteltuin zeer inten-

bermen moeten worden opgehoogd.
De nieuw aangelegde onhandige hoek
met de Paltzerweg was geen succes.
Op weg naar een brand gaf de brandweer terecht de voorkeur aan blussen
boven het sparen van deze onmogelijke bocht. De aansluiting is opnieuw
ingericht en wacht op een volgende
kostenpost voor de gemeenschap.
Niettemin is de nieuwe logische inrichting van deze weg een aanwinst voor
het dorp.

Paltzerweg
De door ons na jaren weer op de agenda gebrachte hoogstnoodzakelijke
reconstructie van de Paltzerweg werd
dus logischerwijze verschoven naar dit
jaar. Dat kun je nog begrijpen met al
die tegenslagen. Maar tot onze niet geringe verbazing kregen wij, evenals de
leden van de klankbordgroep en alle
omwonenden, onlangs het bericht dat
dit hele project is stilgelegd in overleg
met de Provincie.
Als argument wordt aangevoerd dat
het na overleg met de Provincie vooralsnog niet duidelijk is hoe het fietspad
(niet meer dan een indicatie-strook?)
moet lopen, gezien de daarbij mogelijk ongewenste (fiets) kruisingen met
de vermoedelijke bestemming van de
Andreas Foxlaan als aansluiting naar
de Provinciale weg.
Wij vinden het nogal absurd dat de
gemeente met dit onbepaalde uitstel
haar oren lijkt te laten hangen naar dit
“hobby project” van de Provincie.
Ook wordt in het bericht verwezen
naar de voltooiing van het Drieluik,
dwz. de afsluiting van de overweg
voor snelverkeer. Vriend en vijand –
ook Prorail - realiseren zich dat dit nog
jaren(5-10) kan duren.
De reconstructie van de Paltzerweg
kan hier niet op wachten en blijft wat
de BDD betreft dus hoog op de agenda.
Jhs
sief, maar na het ophangen van bordjes met: “Houd 1,5 meter afstand” is het
een stuk rustiger geworden. Er spelen
nog steeds heel wat kinderen in de
Torteltuin, maar de ouders houden nu
behoorlijk afstand van elkaar. Ik zelf
wandel elke morgen met de hond in
het bos en ook daar zie ik dat men zich
behoorlijk houdt aan de voorschriften.
Het zijn kortom barre tijden met veel
ongemak, vooral natuurlijk voor die
mensen die met het virus besmet raken. Voor sommigen is dat behoorlijk
heftig en voor een heel aantal zelfs fataal. Wij leven met de slachtoffers van
het virus mee en wensen hen heel veel
sterkte.
Rob Zee, vz
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