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Bekijk de webversie

Van de voorzitter
Beste lezer,
Was je ook bij onze jaarvergadering en de bijeenkomst met
onze Burgemeester vorige week? Dat was heel boeiend, kan
ik zeggen. Burgemeester Janssen vertelde over het belang
van de lokale democratie voor een gewoon prettig leven in de
eigen omgeving.
Hij wees op de urgentie voor ieder om op een of andere wijze een
actieve rol in je eigen woon- en leefomgeving te spelen. De burgemeester deed daarmee ook
een oproep aan onze bewonersvereniging om het "omzien naar elkaar" in de wijk te stimuleren.
Zonder actieve leden lukt niet. Tijdens de vergadering deed ik daarom de oproep om op één of
andere wijze ons bestuur te komen versterken. Volgend jaar zullen enkele van de huidige
bestuursleden statutair opstappen. Elke vorm van inbreng is welkom. Als jij een bijdrage wil
leveren: laat het ons weten!
In deze Nieuwsbrief lees je verder over de komende borrel op 17 november a.s. Ook hebben we
tips over verantwoord stoken met je houtkachel of open haard. Ik roep iedereen op om een
beetje rekening houden met elkaar.
Tot op de borrel op 17 november 17.00 uur in het Binnenbos!
Marius Keij, 0642525534

Wat heeft het Hoge Dennen Café te
maken met Criminaliteit?
De tijd gaat snel, voordat je het weet zitten we midden in
de feestdagen. Sinterklaas, Kerst en Oud-en-Nieuw.
Veel drukte en gezelligheid. Maar ook een periode waar
traditioneel veel woninginbraken plaatsvinden, ook in
onze wijk.
Het Hoge Dennen Café van 17 november staat in het teken
van de inbraakpreventie.We hebben onze wijkagent
uitgenodigd en Otto Laureis. Otto is de beheerder van de WhatsApp groepen. Zij zullen tips
geven om preventieve maatregelen te nemen.
Vrijdag 17 november, vanaf 17:00 uur staan de borrels en de hapjes klaar in het Binnenbos.
Alle reden dus om te komen.
Het Hoge Dennen Café is ook voor niet-leden toegankelijk.
Dus neem gerust je buren mee.
Hij/zij kan dan gelijk lid worden van de bewonersvereniging.
En de drank is gratis en wordt gesponsord door Albert Heijn!

Halen en brengen bij het station
Files bij de spoorwegovergang, overvolle fietsstallingen en een te kort aan
parkeerplekken. Belangrijke redenen om het stationsgebied Driebergen-Zeist flink aan te
pakken. De Hoofdstraat loopt straks via een onderdoorgang voor het verkeer onder het
spoor door. Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop,
waar al het verkeer goed doorstroomt. FILMPJE!

In 2020 moet dat allemaal klaar zijn, maar in de tussentijd is het onvermijdelijk dat er zich enige
ongemakken voordoen. Een van die ongemakken is de situering van de “Halen-en-Brengen”
plek. Dat is de plek waar automobilisten even kort mogen stoppen om iemand af te zetten, of op
te halen. De Halen-en-Brengen plek is aan de zuid-kant van het (tijdelijke) station gesitueerd.
Dat is dus de Driebergse kant en dat betekent dat mensen vanuit Zeist eerst de overweg over
moeten (als die open is) om iemand op te halen of weg te brengen. Daarna moeten ze de
overweg over aan de Odijkse kant (als die open is) om naar huis te gaan.
Het nieuwe busplein
Het zou handig zijn om even het nieuwe busplein op te rijden, dat is aan de noord-kant (de
Zeister kant). Daar is voldoende ruimte, en als je er rekening mee houdt, ben je niemand tot last
en kunnen de bussen er makkelijk langs. Maar, let op: Dat is verboden. De vraag aan de
projectgroep om dit te gedogen leverde het volgende antwoord op:
We hebben dit eerder in de projectgroep besproken omdat er onveilige situaties ontstonden,
zowel op het busstation als op de Odijkerweg. Hoe vervelend het ook is voor de melder, we
kunnen dit niet gedogen.
Als we gedogen wordt de situatie er niet duidelijker op, het heeft een aantrekkende werking en
we kunnen dan niet handhaven op overtredingen.
De situatie is de komende jaren nu eenmaal niet optimaal. Vanaf zomer 2018 is het eerste deel
van de onderdoorgang af en kunnen auto’s vanuit Zeist veel makkelijker aan de zuidkant
komen.
Ik vrees dat dit antwoord niet bevredigend is maar dat dit een onderdeel is van de overlast die
de ondertunneling van het spoor met zich meebrengt.
Onderstaande afbeelding geeft aan waar de officiële Halen-en-Brengen plek is gesitueerd. Zie
ook hier voor de internet-link.

De jeugdwijkraad is goed bezig!
In de wijk Zeist –oost is er sinds een aantal jaren een Jeugdwijkraad. Deze raad bestaat
uit kinderen van groep 6, 7 en 8 en zij bespreken zaken met elkaar, die voor de hele wijk
belangrijk zijn. Dus niet alleen “wij willen een speeltuin”, maar het gaat over zaken waar
zijzelf een actie aan willen koppelen.
En daar hoort dan b.v. wel bij dat zij de WOM advies hebben gegeven over hoe de nieuwe
speelplekken in de wijk ingevuld zouden moeten worden en dan voor kinderen van álle
leeftijden, niet alleen voor henzelf.
Maar zij hebben dit jaar ook al andere dingen georganiseerd, zoals:
Zij hebben een bingo georganiseerd voor de bewoners van Spathodea. De prijsjes hadden ze
zelf meegenomen. Het was een gezellige middag.
Op een woensdagmiddag hebben zij afval geprikt rond het Binnenbos en Heidehof. Zij hadden
een paar zakken vol!

In de herfstvakantie hebben zij bewoners van Bovenwegen in het Binnenbos op de koffie
uitgenodigd en ’s morgens hebben zij toen zelf eerst appelflappen en cakejes gebakken voor bij
de koffie. Zowel de kinderen als de visite vonden het erg leuk.

En de laatste actie was een natuurwandeling voor alle kinderen uit de wijk onder leiding van
Judith Stoker van de Boswerf. Judith vertelde tijdens de wandeling allerlei “weetjes” en wees
bijzonderheden aan. Het was die middag prachtig weer, dus ook dat was genieten!

En nu weet u ook: er zijn in de wijk kinderen, die allerlei mooie ideeën hebben voor ons
allemaal! Heeft u een (klein) kind dat in groep 6, 7 of 8 zit en ook mee willen praten en denken
met de Jeugdwijkraad: laat haar of hem contact opnemen met Sera Willemsen,
s.willemsen@meanderomnium.nl.

Wijk voor de Wijk / Burenhulp
Wijk voor de wijk/ Burenhulp is een project dat bestaat uit
vrijwilligers die hulp bieden aan bewoners uit de wijken
Kerckebosch en Hoge Dennen.
U kunt met uw hulpvraag bij ons terecht zoals:
Boodschappen doen, mocht u daar tijdelijk niet toe in staat
zijn.
Kleine technische klusjes.
Praatje maken onder het genot van een kopje koffie of
thee.
Een wandeling maken.
Vervoer zoals een ziekenhuisbezoek, (stelt u het op prijs
dat de vrijwilliger u begeleidt naar de desbetreffende
afdeling, dan kunt dat in overleg afstemmen met degene
die rijdt).
Er wordt geen zorg geboden in de zin van medische zorg.
Heeft u een hulpvraag waarvan u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt, dan kunt u altijd
even met ons overleggen.
Tevens zijn wij naarstig op zoek naar vrijwilligers die ons team willen komen versterken, u bent
van harte welkom! Voor hulpvragen/ aanmeldingen kunt u terecht bij Joke Knoth, Anneke
Oosterhuis of Ria Rouwet.
Wijk voor de Wijk – burenhulp wordt geïnitieerd door Wijkinloophuis Kerckebosch.
Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door bewoners van de wijk
Zeist-Oost.
Een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ondersteuning beschikbaar is
en waar mensen zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp kunnen gebruiken. Onder de
naam ‘Buurtvrij’ worden er allerlei activiteiten uitgevoerd. Buurtvrij is een beweging van
betrokken mensen in Zeist-Oost die een duurzame gemeenschap vormen, waarbinnen mensen
kunnen groeien en bloeien.
Wij zijn bereikbaar via tel.nr.:0624175266
(maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00
uur). Of per email:
wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl

Houtkachels en luchtwegproblemen
Gezellig de haard aan als het kouder wordt.
Of een houtkachel in plaats van centrale
verwarming. Dat zou een duurzaam en
relatief goedkoop alternatief zijn voor stoken
op gas. In Nederland is het gebruik van een
vrijstaande houtkachel in vijf jaar tijd met
ruim 100.000 toegenomen. Vorig jaar waren
er 530.000 huishoudens met zo'n kachel,
blijkt uit cijfers van het CBS.
Maar zelfs als je alle stookvoorschriften keurig opvolgt, kan houtrook voor overlast zorgen.
Bijvoorbeeld als het windstil is waardoor rook in de straat blijft hangen. Bijna 6 procent van de
Nederlanders heeft astma. Onder kinderen ligt dat nog een stuk hoger. Nog eens 5 procent
heeft de luchtwegaandoening COPD. Zij kunnen flinke gezondheidsklachten hebben door rook.
Zo voorkom je overlast
Een houtkachel of open haard zorgt voor meer luchtverontreiniging dan andere vormen van
verwarming. In huis komen door stoken schadelijke stoffen vrij, ook al is het binnen niet rokerig.
Denk aan fijnstof, roet en koolmonoxide. Vooral kinderen en ouderen hebben een groter risico
op luchtwegklachten.
Ook buiten kunnen deze stoffen blijven hangen, vooral met windstil en mistig weer. In het
stookseizoen krijgen GGD's daarom extra meldingen van overlast en gezondheidsklachten.
RIVM heeft enkele tips om die overlast te voorkomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zorg voor de juiste grootte van je kachel in verhouding tot de ruimte die je wilt verwarmen.
Laat je schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op je haard of kachel.
Laat minstens één keer paar jaar je schoorsteen vegen door een erkend vakman.
Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes.
Stook alleen droog, onbehandeld hout.
Stook niet bij windstil of mistig weer (minder dan windkracht 2).
Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
Zorg voor volledige luchttoevoer.
Controleer regelmatig of je goed stookt. Is de rook uit je schoorsteen kleurloos, dan gaat het
goed.
10. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
Bron: RIVM, GGD Noord- en Oost Gelderland

Tussenrapportage Enquête in Hoge Dennen en de
Arnhemse Bovenweg.
Op verzoek van de gemeente is er in het kader de Maatschappelijke Opgave aan
MeanderOmnium gevraagd een onderzoek te doen naar het woongenot aan de Arnhemse
Bovenweg en in Hoge Dennen.
Bij de seniorencomplexen en verzorgingshuizen hebben Martin Edens en Sera Willemsen de
enquête gedaan. In de wijk Hoge Dennen is er met hulp van 6 wijkbewoners de enquête
uitgezet. De belangrijkste vragen waren:
Wat vindt u van de wijk?
Wat zou er anders kunnen of zelfs moeten?
Wat zou u zelf willen doen om het wonen in de wijk (nog)beter te maken?
Heeft u veel of weinig contacten met uw buren of anderen?
Last but not least: wat vindt u van het idee om een golfkartaxi door de wijk te laten rijdenen
wilt u ev. zelf chauffeur van dat golfkarretje zijn?
Hennie de Boer, Cilia Akkermans, Frank Bakx, Mieke Hogenhout, Ellen Bosschart en Karien
Guldemond: hartelijk bedankt voor jullie hulp en inzet!
De enquête loopt nog tot begin november dus over ideeën of noodzakelijke maatregelen is nog
te weinig zeggen. Maar wel al iets over de golfkartaxi: tot nu toe hebben al 8 mensen via de
formulieren gezegd er zeker gebruik van te willen maken en 4 mensen willen dit in de toekomst
waarschijnlijk gaan doen. Daarbij hebben zich 12 chauffeurs aangeboden!
Zo gauw de conclusies getrokken kunnen worden, wordt dit via de Nieuwbrief van Hoge Dennen
bekend gemaakt.
Wordt vervolgd!
Sera Willemsen, sociaal werker bij MeanderOmnium

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.

