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Bekijk de webversie

Beste buurtgenoten,
Of we het willen of niet, de
vakanties zijn voorbij en het het
activiteitenseizoen 2017-2018 staat
voor de deur. Wij hebben er zin in.
Als bestuur hebben we volop plannen,
waarbij we weer zoveel mogelijk
mensen willen betrekken en de
samenwerking met onze
maatschappelijke partners aangaan.
Tijdens onze Algemene Leden Vergadering in het najaar vertellen we er meer over. Let op de
aankondiging van de datum.
Een belangrijk onderwerp zal worden de "verjonging"van de wijk en de vraag hoe "oud" en
"nieuw" elkaar vinden. Zorgen we er voor dat we niemand van onze buren over het hoofd zien?
Kan dat beter en wat zouden we dan moeten doen?
Dit is een mooie bruggetje naar de aankondiging van onze eerste activiteit dit seizoen. We
nodigen je van harte uit voor het Hoge Dennencafé op 15 september a.s. Je bent tussen 17
en 19 uur van harte welkom in het Binnenbos om elkaar te ontmoeten. En neem dan je
buurman of buurvrouw die nog niet eerder op de HD-borrel was mee. Gezellig en waardevol!
Wellicht heb je zelf ideeën of wensen voor een activiteit of wil je een bijdrage leveren. Laat ons
dat weten en we nemen contact op.
Wij hopen je te ontmoeten.
Marius Keij.

Zo is mijn buurt!
Voel u zich thuis in deze wijk en zo ja, waarom dan?
MeanderOmnium onderzoekt dit jaar in opdracht van de
gemeente Zeist in welke mate de bewoners van m.n. Hoge
Dennen en de Arnhemse Bovenweg zich thuis voelen in
hun buurt.
Voelen zij zich prettig, veilig, hebben ze veel of weinig
contacten in de omgeving of voelen zij zich misschien wel wat eenzaam?.
Om dit te onderzoeken is een korte vragenlijst gemaakt, waarmee wij langs de deur willen gaan.
Dit zijn echter aardig wat adressen. Bij de seniorencomplexen en verzorgingshuizen aan de
Arnhemse Bovenweg zijn de enquêtes hiervoor al uitgedeeld en door een groot aantal mensen
ingevuld. Maar in Hoge Dennen moet dit nog gebeuren Wat hulp kunnen we dus wel gebruiken!
Lijkt het u leuk om ergens in de periode september en oktober met deze enquête te helpen?
Een mooie gelegenheid om eens wat meer van de buurt te zien en buurtbewoners te spreken!
Wilt u meedoen? Neem dan z.s.m. contact op met Sera Willemsen, 030-6914829 of
s.willemsen@meanderomnium.nl

Illegale paden
Ik ben in 1974 aan de Arnhemse Bovenweg
komen wonen, samen met mijn vrouw en onze
hond Marisa.
Sinds die tijd, 43 jaar lang sjok ik met de hond
elke morgen naar het Molenbos. Eerst met
Marisa, toen met Pluto en tegenwoordig, na
een periode zonder hond, met Max. Onlangs
werd mijn pad geblokkeerd door een machine
die bezig was bladeren op het pad te
deponeren. Ik liep naar de machinist om te
vragen waar dat voor nodig was, maar hij was
me voor en sommeerde mij op de paden te blijven. Ja maar, meneer ik loop al 43 jaar dagelijks
op dit pad en ik niet alleen. Dat kun je aan het pad zien. Hij legde me uit dat dit pad illegaal
was. Buiten de reguliere paden mocht niet worden gelopen. Er zou eenmaal worden
gewaarschuwd en daarna zou een flinke geldboete volgen.
Ik schrok me een hoedje. Al die jaren heb ik, zonder het te weten, dagelijks op een illegaal pad
gelopen. Dat zou weleens opgelopen kunnen zijn tot 10.000 keer.
Ik vroeg hem waarom men na 43 jaar ineens ging handhaven. Nou, vertelde hij, we gaan het
Molenbos in de oude staat herstellen. Nog ouder dan 43 jaar dus? Ja, veel ouder.
Ik reageerde verheugd. Dit betekent dus dat die lelijke flats in het Molenbos worden
afgebroken? Deze zijn immers ook illegaal gebouwd, tegen de zin van provinciale staten. Neen
dat niet, maar het oorspronkelijke padenpatroon wordt hersteld.
Nu begreep ik het. Daarom hadden ze onlangs natuurlijk rul zand op de toegestane paden
gedeponeerd. Vroeger reden ze met koetsen en paarden door het bos en rul zand, dat vinden
paarden prettig. Nee meneer zei hij er mogen geen paarden komen. Daar zijn ruiterpaden voor.
Ja natuurlijk, de omstandigheden zijn veranderd. Bewoners van het Molenbos gebruiken geen
paarden en koetsen meer. “Maar die rollators en rolstoelen dan? Die worden tegenwoordig wel
gebruikt door de ouderen in deze flats. Mogen die hier komen?” “Natuurlijk mogen die hier
komen”, verklaarde hij. Rolstoelen en rollators zijn hier even welkom als op het strand en in de
duinen.
Hier had ik even niet van terug, maar gelukkig meldde hij me dat het een en ander te lezen viel
op het bord bij de officiële ingang. Op het bord staat dat wandelaars en honden welkom zijn op
de paden. Ik heb mijn hond Max onmiddellijk geïnstrueerd binnen de paden te blijven. Dat
begreep hij meteen.
Verder staat er dat fietsen niet welkom zijn. Deze beschadigen de paden die dan telkens weer
gerepareerd moeten worden. Ik probeerde me te herinneren of ik in 43 jaar ooit een
beschadiging door fietsen gezien had. Oh ja, één keer. Op de 10e verjaardag van onze zoon die
nu 41 jaar is hebben we een crossfiets feestje in het bos georganiseerd. Zij hadden in het
parcours zelfs een heuveltje gemaakt waarover ze konden springen. Daar hebben ze nog tijden
plezier van gehad.
Wat een mazzel dat we toen geen bekeuring hebben gehad.

Goed om te weten
Verkeerssituatie gewijzigd
Als gevolg van de nieuwe inrichting van Kerckebosch zijn de volgende wijzigingen
doorgevoerd.
Aansluiting Hoog Kanje richting Margrietlaan vervalt voor autoverkeer
De aansluiting Hoog Kanje, vanaf de kruising met de Kerckeboschlaan, richting de Prinses
Margrietlaan vervalt voor autoverkeer. Deze route blijft toegankelijk voor fietsers en
voetgangers.
Waldeck Pyrmontlaan wordt fiets- en wandelpad
De Waldeck Pyrmontlaan tussen de Graaf Lodewijklaan en Graaf Janlaan is per 21 augustus
afgesloten voor auto's. Deze route blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. BSO Het
Kraaienest bereikt u met de auto via de Graaf Lodewijklaan.
Werk in uitvoering
Om de snelheid van auto's omlaag te brengen, legt de
Wijkontwikkelingsmaatschappij drie nieuwe verkeersplateaus
(lange drempels) aan en past bestaande verkeersplateaus
aan. Daarna volgt een nieuwe snelheidsmeting. Hopelijk leidt
de lagere snelheid van autoverkeer tot een verhoogd
veiligheidsgevoel bij bewoners in de buurt.
De aannemer is gestart met de voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van drie verkeersplateaus en
de aanpassing van de bestaande verkeersplateaus op de
Kerckeboschlaan.
De asfalteringswerkzaamheden zijn In september. Sommige
wegen zijn daarom tijdelijk afgesloten. Gele borden geven de omleidingsroute aan. Volg de
aanwijzingen op de borden. De exacte data van de asfalteringswerkzaamheden leest u ook op
de bebording.
Voor meer informatie over de inrichting van de wijk en de nieuwe verkeerssituatie download u
het inrichtingsplan. Of kom langs bij het Informatiecentrum Kerckebosch.
Aan vele bus- en treinreizigers uit Hoge Dennen /
Kerckebosch.
Er is een handige App beschikbaar om steeds op de
hoogte te blijven van de werkzaamheden rond het
stationsgebied Driebergen Zeist. Gratis te
downloaden via de volgende link:
http://www.stationdriebergenzeist.nl/contact/de-app
Het is handig om deze te downloaden omdat de komende twee weken steeds wat verandert.
Dit in belang voor jezelf om je trein te halen en te weten hoe je het perron of het busstation
bereikt. Geef het door aan bekenden/vrienden/familie die met de trein reizen.

Even voorstellen: kookclub De Avondkeuken
Wij zijn een groep enthousiaste kookliefhebbers uit Hoge
Dennen/Kerckebosch en omgeving, die samen 4 keer per
jaar, onder begeleiding chef kok, Eile Faber, de meest
fantastische gerechten koken, kooktechnieken leren, ervaring
uitwisselen, inspiratie opdoen en…. lekker samen eten. Dit
alles in de keuken van de ontmoetingsruimte van Het
Binnenbos. Daarnaast hebben we een diner met partners en
een uitgebreide BBQ workshop met The Big Green Egg
ergens in het groen van onze mooie wijk.
Kernwoorden voor de Avondkeuken zijn:
Authenticiteit, culinair, humor, kwaliteit en
gezelligheid.
We hebben voor komend kookseizoen genoeg
leden, maar ben jij van mening dat De
Avondkeuken niet zonder jou kan, mail ons
dan voor meer info:
avondkeuken@gmail.com
Hartelijke groet,
De Avondkeuken
www.avondkeuken.nl

Wijkschouw Hoge Dennen
Volgens Wikipedia is een wijkschouw een vorm van georganiseerd overleg en bekijken
van een buurt door de bewoners. Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan
bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, gevaarlijke
plekken en andere problemen van allerlei aard. Door naar de plaatsen waarover
gesproken wordt toe te gaan, wordt het besprokene aanschouwelijk.
Een van de activiteiten van het vorige activiteitenjaar was het organiseren van een wijkschouw,
deze vond plaats op 21 april. Speciaal voor deze gelegenheid waren wethouder Marcel
Fluitmans en de wijkmanager Wim van Keulen aanwezig.
Onderstaand een integrale weergave van van de constateringen, met de voorgenomen acties
van de gemeente.
Klacht
Afvalcontainers Winkelcentrum Kerckebosch worden niet vaak genoeg geleegd.
Er ligt heel vaak afval naast de containers.
Tijdens wijkschouw bleek alles netjes opgeruimd, maar het is bekend dat er regelmatig grof vuil
wordt gedeponeerd. De afvalcontainers worden al extra geleegd. Geprobeerd wordt ook
mensen die grof afval deponeren, te traceren en zo nodig te beboeten. Meer voorlichting lijkt
noodzakelijk.
Klacht
Bij regen grote plassen bij ingang Oranjerijck. Vorig jaar is asfalt bijgestort. Daarna is er weer
een sleuf gegraven naar de waterput, die inmiddels ook weer aan het verzakken is.
Mensen met rollators en fietsers hebben hier veel last van, ook al door het vele autoverkeer van
de school. ‘s Winters is het één grote ijsvlakte, waar al iemand op gevallen is.
Op melding woonomgeving bij de gemeente Zeist, begin februari, werd niet gereageerd.
Het bleek dat de melding “vergeten” was. Het beloofde antwoord is nooit gekomen.
Klacht lijkt reëel. Trottoirband naast de put is inderdaad verzakt. De afvoer van een tweede put
bij de grasstrook langs de laan blijkt niet goed te werken. Reparatie van de ontstane verzakking
zal worden meegenomen bij volgende asfalteringswerkzaamheden.
Klacht
Werkverkeer
Aanleg nieuwe groenstrook?
Aan het in- en uitrijdende verkeer van het aannemersbedrijf is weinig te doen. Het bedrijf heeft
vergunning om in en uit te rijden.
De gewenste groenstrook op een gedeelte van het voetpad lijkt niet gemakkelijk te realiseren.
De problemen in het voetpad ter hoogte van Julianalaan 26-28 worden in feite veroorzaakt door
een oude boom meteen omvangrijk wortelstelsel. Er zal advies worden ingewonnen over de
gezondheid van deze boom. Kap en vervanging van deze boom door een jonger exemplaar, die
beter past bij de rest, en/of aanpassing van het wegdek zal worden overwogen.
Klacht
Slechte stoep, vooral bij nrs. 24-26
Zie hierboven.
Klacht
Asfalt voor oprit Ernst Casimirlaan 6 is slecht
Prullebakken bij bos aan kant van prinses Beatrixlaan
Weg aan eind Prins Bernardlaan loopt niet mooi over in bos naar hertenkamp; zand
weggespoeld.
Speeltoestel ergens in de wijk.
Het asfalt voor de oprit van Ernst Casimirlaan 6 zal worden verbeterd. Ook de weg aan het eind
van de Prins Bernardlaan zal worden aangepast.
De gevraagde speelplaats kan in principe worden opgesteld in het bosje tegenover de Louise
de Colignylaan. Maar dan is medewerking van het Utrechts Landschap vereist.
Tegen een speelplaats op het Julianaplein bestaat veel bezwaar.
Klacht
Auto’s in de Amalia van Solmslaan (wijk) worden soms geheel op de stoep geparkeerd; dus
geen doorgang voor wandelaars.
Aan de (verkeerd) geparkeerde auto’s in de Amalia van Solmslaan kan de Gemeente weinig
doen. Een (afwisselend) parkeerverbod lijkt geen oplossing.
Het probleem dient te worden opgelost door betere communicatie naar de bewoners via de
Nieuwsbrief van de BVHD.
Een betegeld gat in het wegdek aan het eind van de A. van Solmslaan/Louise de Colignielaan
zal worden geasfalteerd zodra dit mogelijk is.
Een hinderlijke uitsparing in het asfalt ter hoogte van A. van Solmslaan 23 zal z.s.m. worden
gladgemaakt.
Klacht
Loopt met rollator. Voetpad in A. van Solmslaan is slecht.
Afbrokkelend asfalt
Voor nr. 31 blijft water staan.
Onderhoud openbaar groen?
De problemen met het stoepje voor de inrit bij A. van Solmslaan 31 zal door het Service Team
worden verholpen.
Waar nodig zal het voetpad worden verbeterd.
Klacht
Situatie rond Padvinderslaantje
De verkeerssituatie rond het Padvinderslaantje/Onder de Dennen is gevaarlijk.
Er zal verder advies worden gevraagd t.b.v. aanpassing, zo nodig met een parkeerverbod in de
bocht van de weg.
De problemen bij de Boskant lijken reëel en zullen alleen maar toenemen door de uitgebreide
activiteiten bij de Scouting gebouwen en Boswerf.
Verandering van het huidige parkeerterrein bij de ingang naar de Boswerf kan alleen als het
Utrechts Landschap wil meewerken.
Gedwongen parkeren van auto’s en bussen bij de stuifheuvel, en verbeteren van het wandelpad
van deze parkeerplaats naar de Boskant is een mogelijkheid. Er zullen nadere adviezen worden
gevraagd.
Klacht
Bordje Oranje Nassauplein Oost
Eendentrapje
Problemen na vernieuwen trottoirs
Grind trottoirs; opruimen blad
De eendentrapjes in de vijvers van het Oranje Nassauplein zijn geplaatst.
Het foutief geplaatste straatnaambordje is vervangen. De problemen bij de inrit van
Regentesselaan 1 kunnen het gemakkelijkst worden opgelost door het aanbrengen van
grindputjes aan het begin van de oprit.
Het grindpad moet door de bewoners zelf worden aangeharkt.
Klacht
Kruising Graaf Janlaan/Hoog Kanje
De kapotte straatklinkers in de weg zullen worden vervangen tijdens de geplande
werkzaamheden voor de verbetering van het Winkelcentrum Kerckebosch.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@hogedennen.net toe aan uw adresboek.

