Verduurzaming woningen
in Den Dolder Zuid?

Geheel in lijn met de landelijke doelstellingen is de Gemeente Zeist inmiddels op
weg om zo snel mogelijk maar uiterlijk
halverwege deze eeuw tot een duurzame,
energie neutrale en aardgasvrije samenleving te komen.
Daartoe is de Transitievisie Warmte opgesteld, een plan van aanpak dat om de
vijf jaar zal worden geactualiseerd en zo
nodig bijgesteld. Zie www.zeist.nl/tvw
Ook al zijn we nog lang niet van het aardgas af, er is hier en nu zeer veel aan bersparing en bezuiniging mogelijk mbt zaken als verwarming, warm water, koken en
op het gebied van woning isolatie.
De Gemeente werkt hierin nauw samen
met de Stichting Energie Zeist, die onder
de naam Mijn Groene Huis zeer actief is
met het aandragen van deskundige adviezen aan particulieren en bedrijven.
Momenteel is een serie wijkbijeenkomsten in voorbereiding over de verduurzamingen van woningen. Een van de eerste

wijken daarbij is Den Dolder Zuid, waarbij
in eerste instantie de aandacht is gericht
op rijtjeswoningen en twee-onder-eenkappers uit de jaren 60 en 70. Bijgaand
kaartje geeft een indicatie.
Inmiddels zijn enkele dagen geleden ruim
260 adressen benaderd met het verzoek
een vragenlijst in te vullen zodat een inzicht kan worden gekregen in het huidige
energieverbruik. De resultaten daarvan
zullen worden besproken op een in maart/
april te organiseren wijkbijeenkomst,
waarbij zgn. referentieplannen voor dit
type huizen zullen worden gepresenteerd.
Medewerking aan de enquête geeft recht
op een cadeaubon van € 75,-, te besteden
aan energiebesparende artikelen zoals bv
ledlampen, of een aanzienlijke korting op
een maatwerkadvies aan huis door een
onafhankelijk deskundige.
We zien de uitkomsten met belangstelling
tegemoet.
jhs

Uitnodiging Belangenvereniging Den Dolder
Verkiezingsdebat in Den Dolder
Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Zeist 2022

In het kader van de komende gemeenteraadverkiezingen op 16 maart organiseert de Belangenvereniging Den Dolder
weer een verkiezingsdebat in sociaal cultureel centrum De Kameel, Dolderseweg 167. Dit vindt plaats op:

Woensdag 23 februari van 20.00 tot 22.00 uur
(zaal open vanaf 19.30 uur)

Het debat wordt geleid door
onafhankelijk voorzitter Remco Bontenbal. Aanwezig zijn
de kandidaat gemeenteraadsleden/ lijstrekkers van de aan
de verkiezing deelnemende
politieke partijen. 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 een aantal speerpunten voor het debat en de verkiezingen op een rij gezet. Dat
zijn:
• woningbouw ontwikkeling
op de WA Hoeve,
• afwikkeling van het verkeer
ivm sluiting spoorweg-overgang voor auto’s,
• participatie bijv. bij vaststellen Omgevingsvisie voor
Den Dolder
• voorzieningen in Den Dolder
Er kunnen in een vragenronde
vanzelfsprekend ook andere
onderwerpen door u aan de
orde worden gesteld.
Op onze website www.dendolder.net vindt u verdere informatie en toelichting.
Wij hopen net als vier jaar geleden op een grote opkomst!

Bestuursbericht
Het is al enige tijd geleden dat u

van ons hoorde. De reden waarom
is niet dat we stil gezeten hebben,
integendeel! Er is meer dan voldoende te doen op het gebied van
burgerparticipatie in projecten die
zich afspelen in Den Dolder. Helaas
was er tussentijds niet veel over te
melden, omdat het grote vraagstukken betreft die lang voortduren en
er geen snelle besluiten vallen. Een
beetje inhoud daarvan kunt u lezen
in de stukjes op deze pagina. Meer
inhoud vindt u op onze website dendolder.net, waaronder de ‘Zienswijze’ op de bestemmingsplannen van
de WA Hoeve, die wij net hebben in-

gediend bij de Gemeente Zeist.
Deelname aan burgerparticipatie in
de vorm van klankbordgroepen is
overigens voor iedereen mogelijk en
ook aan te bevelen. Ondanks de lange duur van veel projecten, is het belangrijk dat wij ons als burgers laten
horen, want ieders deskundigheid en
ervaring telt. Heeft u interesse of wilt
u meer weten, abonneert u zich dan
op de nieuwsbrieven van de gemeente Zeist, of specifiek Den Dolder: https://www.zeist.nl/projecten/projecten-in-den-dolder.
Ook de Corona pandemie speelt een
rol bij de radiostilte. Door de verscheidene Lockdowns hebben we elkaar
voornamelijk online via Teams kunnen

spreken, waardoor men uiteindelijk
toch minder productief is helaas.
Daarnaast is onze voorzitter dhr. Rob
Zee eind november gestopt met zijn
voorzitterschap vanwege een verhuizing naar Dronten. We hebben zijn
afscheidsreceptie nog niet kunnen
organiseren, evenals de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze
vereniging, maar dit gaat zeker gebeuren in het voorjaar. Zodra de Gemeenteraadsverkiezing van 16 maart zijn
beslag heeft gekregen, zullen wij een
bijeenkomst plannen en volgt er een
uitnodiging naar onze leden.
Ik heb als bestuurslid de rol van voorzitter op me genomen en hoop dat ik
samen met de andere bestuursleden
de draad weer helemaal kan oppak-

ken om ‘het beste te doen’ voor Den
Dolder.
Er staat veel op het spel voor het dorp.
Zoals vermeld, de ontwikkelingen op
het gebied van woningbouw en verkeerszaken slepen voort en worden
steeds interessanter om te volgen.
Daardoor wordt het ook belangrijker
om onze stem te laten horen. Ieders
stem eigenlijk, want het is in ieders
belang om Den Dolder een goed en
leefbaar dorp te houden, waar je veilig naar het centrum of de school kunt
lopen of fietsen. Het is in ieders belang
om prettig te kunnen wonen in een
gezonde en groene omgeving. Het is
in ieders belang om gezellig bij elkaar
te komen, hobby’s en sport te kunnen
beoefenen, en samen op te trekken in

de vele verenigingen. Voor al die gemeenschappelijke belangen willen wij
opkomen.
Als u uw stem daarin ook wilt laten horen, kom dan eens meepraten en meedenken bij de Belangenvereniging. Wij
kunnen wel wat versterking en actieve
leden gebruiken!
Op 23 februari organiseren wij een
verkiezingsdebat in sociaal cultureel
centrum de Kameel, zie de uitnodiging op deze pagina. Dan bespreken
we met de politieke partijen van de
gemeente Zeist de belangrijkste punten voor Den Dolder.
Kom langs om te luisteren en te vragen. Een mooie kans om kennis te
maken!
Hetty Beekman, vz
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