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Van de voorzitter 
Geachte leden van de Be-

woners-vereniging Hoge 

Dennen, beste buren, 

hierbij bieden wij u met 

veel plezier de 1ste 

Nieuwsbrief van ons be-

stuur aan. Want naast de 

website (www.hogedennen.net) willen wij ook regel-

matig met u communiceren via deze Nieuwsbrief. Wij 

zijn erg benieuwd naar uw reacties. 

Allereerst wil ik, ook op deze plaats, onze voorgan-

gers, het bestuur onder leiding van Léon Jansen dat 

op 11 november j.l. aftrad, zeer bedanken voor alle 

inspanningen voor onze wijk. Vervolgens mag ik mijn 

medebestuursleden voorstellen: Cees Brinkhuis, Ton 

van der Straaten, Peter Veeling, Willem de Wit, willen 

zich de komende tijd inzetten voor onze groene en 

plezierige wijk. Als u ons wilt bereiken leest u dat 

hieronder. 

Wellicht realiseert U zich het niet, maar u bent de 

baas in de vereniging! U mag het zeggen... Als nieuw 

bestuur willen we graag uw mening weten. Daarom 

houden we een enquête, die u als het goed is in de 

bus hebt gevonden om in te vullen. Ik zou zeggen: 

maak er gebruik van. Hieronder vind u hier meer over.  

Tijdens de Algemene Leden Vergadering hadden we 

onze gemeentelijke Wijkmanager Wim van Keulen te 

gast. Hij vertelde over de veranderingen in de huis-

houdelijke hulp, ouderen- en jeugdzorg. Zaken waar 

wij allemaal, jong en oud te maken hebben of krijgen. 

De gemeente gaat met wijkteams werken, wat een 

goede ontwikkeling kan zijn, als er niet tegelijkertijd 

zo veel bezuinigd moet worden. Wij willen als vereni-

ging meedenken hoe deze ontwikkelingen in onze wijk 

het beste kunnen worden ingevoerd. 

Ook tijdens de ALV vroeg een wijkbewoonster aan-

dacht voor auto's die worden geparkeerd op de 

groenstrook en looppad voor de woningen. Daarmee 

wordt het voor alle wandelaars, ouders met kinder

wagens, ouderen bijna noodzakelijk om op de straat 

te lopen. Dat is natuurlijk gevaarlijk. Waarom de 

auto's niet gewoon op de straat laten staan?  Wellicht 

betreft het ook u? 

Tenslotte wens ik u fijne feestdagen en hoop u allen 

te zien op onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 

op 11 januari 2015. 

Marius Keij.  

Voorzitter Bewonersvereniging Hoge Dennen 

Bewonersenquête gemist? 
Het bestuur is erg benieuwd wat de bewoners ver-

wachten van de bewonersvereniging, daarom heeft 

elke bewoner een enquêteformulier in de bus ontvan-

gen om zijn/haar mening te geven. Invullen kan nog 

altijd: via www.hogedennen.net. Of direct via deze 

link. De inzendtermijn is nog niet gesloten. 

 

Warmtescan 2015 
De werkgroep duurzaam van de bewonersvereniging 

start weer met opnames met de warmtegevoelige 

camera van de buitenzijde en (desgewenst) binnenzij-

de van uw woning. Op basis van een warmtescan kunt 

u beoordelen of isolatiemaatregelen in uw huis ge-

wenst zijn. Behalve het inzicht wat ontstaat tijdens de 

opname  krijgt u daarna van ons ook nog een rapport-

je met de belangrijkste bevindingen en een PDF-file 

van de gemaakte opnames. Overweegt u grotere 

maatregelen dan kunt u deze beelden gebruiken bij 

het raadplegen van een isolatie-expert/leverancier. 

In de praktijk merken we dat sommige bewoners ook 

behoefte hebben aan een bredere aanpak. Daarom 

bieden we wat extra’s aan: Samen kunnen we  kijken 

naar de algehele conditie (comfort en energie-

verbruik) van uw huis. Wij kunnen met u meedenken 

bij het opstellen van een zogenaamde MEP (mijn 

energie plan). Lees meer hierover op de website van 

de bewonersvereniging of meldt u aan via ons email-

adres: duurzaamhogedennen@xs4all.nl. De kosten 

van een scan bedragen 35 euro, die van Scan & MEP: 

45 euro . Alleen een MEP kost 20 euro. 
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Nieuwjaarborrel 11 januari 
Een goede traditie in onze wijk is de jaarlijkse nieuw-

jaarsborrel die door de bewonersvereniging wordt 

georganiseerd. Ook nu vind dit evenement weer 

plaats zoals gewoonlijk in de Boskapel aan de Laan 

van Beek en Royen 45a.  Datum is 11 januari, het be-

gint om 15:30 uur. 

Ook de niet-leden zijn welkom, zij kunnen van de ge-

legenheid gebruikmaken om daar lid te worden.  

 

Oud en nieuw: wat u moet weten 
De jaarwisseling komt er weer aan! Ook dit jaar zetten 

politie, brandweer en gemeente zich in voor een veilig 

en prettig verloop van oud en nieuw. 

Bij een feestelijke jaarwisseling hoort het veilig afste-

ken van legaal vuurwerk binnen de daarvoor toege-

stane tijden. Sinds dit jaar is er een nieuwe landelijke 

regel voor het afsteken van vuurwerk. Dit mag op 31 

december van 18:00 tot 02:00 uur. De politie en Bui-

tengewoon opsporingsambtenaren (BOA’S) van de 

gemeente houden hier toezicht op. Ook letten zij rond 

de jaarwisseling extra op het gebruik van alcohol van 

jongeren onder de 18 jaar. Daarnaast is er controle op 

brandbare materialen die op straat liggen. Afvalbak-

ken die in de openbare ruimte staan worden zoveel 

mogelijk afgesloten. 

Supersnelrecht 

Op de meeste plekken in de gemeente verloopt de 

jaarwisseling goed, maar ongeregeldheden zijn niet 

altijd te voorkomen. Voor de personen die rond de 

jaarwisseling in de fout gaan is er op maandag 5 ja-

nuari een ‘supersnelrechtzitting’. Ook gaat de ge-

meente Zeist schade aan gemeente-eigendommen 

direct verhalen op de veroorzakers. 

Advies politie 

Om inbraak en diefstal tijdens de feestdagen te be-

perken, adviseert de politie om uw woning ‘bewoond’ 

achter te laten als u ergens naartoe gaat. Dit kan bij-

voorbeeld door een lamp te laten branden. Ook is het 

advies om waardevolle spullen, zoals kerstcadeaus, 

niet in uw auto achter te laten. 

Vuurwerk 

Kijk voor het veilig afsteken van vuurwerk op 

www.brandweer.nl/jeugd/vuurwerk. Vuurwerkover-

last kunt u doorgeven via 0900 8844. Is er sprake van 

ernstige (vuurwerk)overlast en zijn de aanstichters 

nog in de buurt? Bel dan 112. 

Veilig en legaal vuurwerk 

U kunt op 29, 30 en 31 december vuurwerk kopen bij 

officiële verkooppunten. Hier bent u verzekerd van 

legaal vuurwerk. De verkooppunten in de gemeente 

Zeist zijn: 

•         Kwekerij Abbing, Odijkerweg 132 

•         De Groot, Van Reenenweg 177 

•         De Groot, Antonlaan 37-39 

•         Halfords, Slotlaan 136 

•         Kesler, Voorheuvel 80-82 

•         Woody’s Fireworks, Dijnselburgerln 1, unit 10B 

 

Afval tijdens de feestdagen 

Tijdens de feestdagen is de afvalregeling gewijzigd. 

Kijk voor het actuele schema op 

www.rmn/afvalkalender. Kerstbomen worden van 6 

tot en met 17 januari opgehaald. Leg uw boom op de 

dag dat de groene container geleegd wordt voor 7:30 

uur bij uw container. Woont u in een flat? Leg dan op 

werkdagen voor 7:30 uur uw kerstboom vlakbij de 

verzamelcontainer. 

Contact 
Wilt u contact met de BV Hoge Dennen? Dan kan dat 

via het contactformulier op onze website 

www.hogedennen.net. Klik dan op <contact us>. Ons 

mailadres is info@hogedennen.net.  Wij zullen dan zo 

snel mogelijk reageren.  

 

http://www.hogedennen.net/
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