Beste geïnteresseerde in het project Almata Politieacademie,
Graag informeren wij u met deze mail over de voortgang van het
project Almata Politieacademie.

Raadsbesluitvorming
De gemeenteraad heeft op 20 mei de Integrale Ruimtelijke Visie
Almata en het Participatierapport voor de locatie Almata
Politieacademie vastgesteld.
De vastgestelde Visie laat globaal zien hoe het gebied er in de
toekomst uit komt te zien. De Visie besteedt aandacht aan
natuurwaarden, het landschap en de inpassing ten opzichte van
de naastgelegen woningen en bedrijven. Langs het terrein van de
Politieacademie komt een brede groene zone en de mooie
bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke
plek in de plannen. De raad benadrukt dat de afwikkeling van het
verkeer van en naar de toekomstige Politie Academie in Den
Dolder via de Hertenlaan de minst gewenste optie is.
Lees voor meer informatie op het besluit en de vastgestelde
documenten projectpagina www.zeist.nl/almata
Ontsluiting Almata
De precieze vormgeving van de verkeersontsluiting van de
Politieacademie is nog niet bekend. Het onderzoek naar de
mogelijke verkeersontsluiting is onderdeel van het project Nieuwe
Verbindingen Den Dolder. Naar verwachting neemt de raad in de
tweede helft van 2021 hierover een besluit.
Vervolgproces Politieacademie
De Politie start de voorbereidingen op het bestemmingsplan en
de verdere uitwerking van de bouwplannen. Zij bepalen hiervoor

zelf het tempo. Bij de verdere planuitwerking zal de Politie de
omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrekken. Zij
nemen hiervoor het initiatief.
Ecologisch onderzoek
In opdracht van de Politie voert RHDHV aanvullend ecologische
onderzoek uit op het terrein van Almata. Het kan zijn dat u in de
komende maanden in de avond en nacht mensen op het terrein
ziet rondlopen voor dit onderzoek. Daarnaast worden er op het
terrein wildcamera’s geplaatst.
Meer informatie over het project Politieacademie Almata
Mocht u vragen hebben over deze voortgangsmail, dan kunt u
contact opnemen met de Rinze van Veen (projectmanager) of
mevrouw Eleni Romos-Kypreos (projectassistent) via het emailadres zeist@zeist.nl onder vermelding van Almata
Politieacademie of via het vijfcijferige telefoonnummer 14030.
Meer informatie over het project Almata kunt u lezen op de
website www.zeist.nl/almata
Andere projecten in Den Dolder
Nieuwe Verbindingen Den Dolder
Met de drie samengestelde klankbordgroepen is de afgelopen
maanden gesproken over alle mogelijke varianten voor de
ontsluiting in Noord en Zuid Den Dolder en zo ook over
maatregelen in het centrum en het Openbaar Vervoer. Ook zijn er
gesprekken gevoerd met belangrijke partijen zoals de provincie,
ProRail, de Politieacademie en het Rijksvastgoedbedrijf.
De complexe taak is nu aan Antea Group om een advies op te
stellen aan de gemeenteraad over de best passende
verkeerskundige oplossing voor Den Dolder.

Het advies is eind juni klaar en wordt nog voor de zomervakantie
gepresenteerd aan Den Dolder. De bijeenkomst staat gepland op
5 juli van 19:30-21:00 uur. Een uitnodiging wordt vanuit het
project Nieuwe Verbindingen per brief verzonden.
In het najaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over
de ontsluitingsroutes in Noord en Zuid en de benodigde
maatregelen in het centrum.
Lees voor meer informatie over dit project op
www.zeist.nl/nieuweverbindingen
Voor vragen over de Nieuwe Verbindingen Den Dolder kunt u
terecht bij de omgevingsmanager van het project per mail
zeist@zeist.nl of het telefonisch op het vijfcijferige
telefoonummer14030.
In Den Dolder zijn er nog meer projecten. Lees over de voortgang
van deze projecten op de website
www.zeist.nl/projecten/projecten-in-den-dolder
Voortgangsnieuwsmail Almata
Kent u iemand die ook interesse heeft in de voortgangsmail
Almata? Stuur deze mail dan door. Op de website
www.zeist.nl/almata staat beschreven hoe u zich voor de
voortgangsnieuwsmail Almata kunt in- en uitschrijven.

Met vriendelijke groet,
Rinze van Veen, projectmanager Almata Politieacademie

