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Bekijk de webversie

Van de Voorzitter
Onze wijk lijkt zo rustig en dat is ook eigenlijk wel de
bedoeling. Tegelijkertijd gonst het van de positieve
ontwikkelingen. In deze Nieuwsbrief lees je er over.
We ervaren dat de gemeente tijdiger en meer structureel
met onze vereniging in gesprek gaat. Dat waarderen wij
want daardoor kunnen wij namens de wijk ook beter
standpunten naar voren brengen en invloed uitoefenen. Als
je een plan hebt of ergens niet mee zit: meld het ons.
Ik wens ieder een mooi en groen voorjaar en hoop velen te ontmoeten op onze borrel 22 maart!
Marius Keij Voorzitter.

VrijMiBo Vrijdag 22 maart in het Binnenbos
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. En daar hoort ook
een borrel bij, daarom gaan we weer aan de slag met de
vertrouwde vrijdagmiddagborrel in het Binnenbos.
Vrijdag 22 maart is er weer een Hoge Dennen Café in het
Binnenbos.
Deze keer zijn er weer een aantal interessante onderwerpen
die op de agenda staan. Marius Keij is aanwezig en gaat van alles vertellen over het project
Routekaart HogeDennen richting een aardgasloze wijk (zie onder). Alle reden dus om te komen.
We beginnen om 17:00, borrels, frisdrank en hapjes zullen in voldoende mate aanwezig zijn.

AED in de Amelia van Solmslaan
De bewoner van de Amalia van Solmslaan 67 (Albert
Fischer) heeft recent een AED aangeschaft en hij wil deze
zodanig inrichten dat hij 24/7 beschikbaar is voor de
buurt.
Dat betekent dat er nogal wat voorzieningen moeten worden
aangebracht zoals een buitenkast, een codeslot en nieuwe
electroden. Bovendien wordt er een onderhoudscontract
afgesloten om de goede werking te garanderen. De
bewonersvereniging juicht dit initiatief toe en heeft besloten
om bij te dragen in de kosten van deze inrichting. Zodra deze AED 24/7 operationeel is
berichten wij daarover in de Nieuwsbrief. Overigens zal er nog een AED moeten komen, liefst
aan de andere kant van de Oranje Nassaulaan. We houden je op de hoogte.

Gemeente wil Thomaskerk omvormen tot school
De gemeente Zeist is van plan is om de Thomaskerk aan de Oranje Nassaulaan te kopen.
De gemeente wil in het leegstaande gebouw enkele leslokalen en een gymnastieklokaal
realiseren. Voordat het plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, gaat de gemeente
eerst in gesprek met de buurt.
Op 1 april om 19.30 uur zijn omwonenden en andere geïnteresseerden hiervoor welkom
in Binnenbos, Hoog Kanje 186.

Door toename van het aantal leerlingen in de wijk Hoge Dennen/Kerckebosch en toenemende
druk op het gebruik van de gymnastieklokalen in Zeist, is een extra gymnastieklokaal in de buurt
noodzakelijk. De Kerckeboschschool wil een oplossing bieden voor de toename van het aantal
leerlingen in de wijk.
Bij een inventarisatie van de schoolgebouwen in de wijk, bleek dat daar geen mogelijkheden zijn
voor de noodzakelijke uitbreiding van onderwijsruimte en een extra gymnastieklokaal. Het
college van B&W wil daarom de al jaren leegstaande Thomaskerk aan de Oranje Nassaulaan in
Zeist omvormen tot onderwijsruimte voor leerlingen van de Kerckeboschschool en een gymzaal
voor de verschillende scholen in de buurt. Bij de benodigde aanpassingen wordt rekening
gehouden met de historische waarde van het gebouw en ook met inrichtingselementen zoals
het orgel en de liturgische tafel.
Laura Hoogstraten, wethouder Onderwijs: “Ik ben blij dat het kerkgebouw behouden blijft en dat
we voor het onderwijs een mooie, creatieve oplossing hebben kunnen vinden. Daarnaast biedt
het gebouw ook prachtige kansen voor maatschappelijke activiteiten voor de buurt.”
Vervolg
Na de bijeenkomst met omwonenden zal het College van B&W het voorstel om de Thomaskerk
te kopen voorleggen aan de raad. De verwachting is dat de raad voor de zomer hierover een
besluit neemt.
De gemeente heeft ook onze Bewonersvereniging om een oordeel over de plannen
gevraagd. Geef daarom jouw standpunten aan ons door op de borrel 22 maart.

Samen op weg naar een duurzame en (aard)gasloze wijk.
De warmtetransitie
Het zal je niet zijn ontgaan: Nederland stapt vanwege het klimaat en “Groningen” over op naar
andere warmtebronnen dan aardgas. Alle gemeenten, ook Zeist, werken momenteel hard aan
visie op het duurzaam verwarmen van onze woningen in de toekomst. Nieuwe woningen
worden nu al niet meer op gas aangesloten. Jonge woningen kunnen de omslag relatief
makkelijk aan. Maar wat betekent het voor onze wijk met woningen van 1920 tot 1950? Oudere
woningen, zoals die in onze wijk, lijken het meest ingewikkeld. De gemeente Zeist bepaalt
uiteindelijk wanneer het aardgas gaat verdwijnen en welke alternatieven dan beschikbaar zullen
zijn. Netbeheerder Stedin en anderen zullen technisch advies gaan geven. Maar wij gaan als
werkgroep van betrokken wijkbewoners ook zelf onderzoek doen en elkaar ondersteunen bij
oplossingen. Hoe meer wij weten en hoe meer wij zelf doen, hoe beter wij zelf in regie blijven.
Daarom zijn wij als bewonersgroep met subsidie van de gemeente dit project gestart. Vanuit de
wetenschap, ervaring en overtuiging dat de transitie ook voor een wijk als de onze goed
haalbaar is.
Doe mee met ons project “Samen op weg naar een duurzame en (aard)gasloze wijk”
Wat houdt dit project in? De eerste fase van ons project bestaat uit het opstellen van
Routekaarten per woning. We hebben hiervoor gekozen, omdat op dit moment de kans op een
collectief alternatief (bijvoorbeeld een warmtenet) voor de hele wijk heel klein is. We zullen per
woning, of per groep woningen, een alternatief moeten vinden. We hopen via de Routekaarten
heel snel van elkaar te kunnen leren, zodat we oplossingen ontdekken die snel, betrouwbaar en
betaalbaar zijn. Dat wordt de tweede fase van het project: als wijk, buurt of straat gezamenlijk
naar oplossingen streven.
Kies voor een Routekaart voor jouw eigen woning
De Routekaart geeft inzicht in de huidige (energie-) conditie van jouw woning en alle stappen
die nodig kunnen zijn om hem uiteindelijk duurzaam te verwarmen, te koelen en comfortabeler
te maken. Technisch en financieel weet je straks precies en op maat wat je te doen staat. De
Routekaart is absoluut een onafhankelijk advies en wordt uitgevoerd door een
ervaringsdeskundige uit onze wijk (verkennend gesprek) en een gecertificeerd adviseur
(onderzoek en rapportage).
De routekaart voor jouw woning kost 600 euro, waarvan 400 euro wordt betaald vanuit de
gemeentelijke subsidie. De 200 euro eigen bijdrage wordt overgemaakt aan de Wijkvereniging
die het project coördineert. Van deze bijdrage betalen we o.a. alle communicatie en de
buurtbijeenkomsten over dit onderwerp. In totaal bieden we 35 Routekaarten aan, waarvan wij
er inmiddels meer dan 10 hebben gedaan. Dus wees er snel bij.
Aanmelden voor een persoonlijke Routekaart kan via het emailadres
“aardgaslooshdkb@gmail.com”
Wie zijn “wij”? Wil je ook meedoen?
Wij zijn een groep betrokken en deskundige bewoners van de wijken Hoge Dennen en
Kerckebosch. Wij willen zelf aan het roer staan bij de warmtetransitie, juist omdat het om onze
eigen woningen en onze wijk gaat. Wil je ook meehelpen of wil je meer informatie: ook daarvoor
is genoemd emailadres.
Jan van den Bremer, Henk Diepenmaat, Koen Eising, Robert Hehakaya, Marius Keij

Aandacht voor verkeer en verkeersveiligheid in onze wijk.
In onze najaars ALV hebben wij uitgebreid gesproken over verkeer en verkeersveiligheid
in de wijk. Wij zijn trots dat een aantal wijkbewoners zitting hebben genomen in de
Verkeerscommissie van onze vereniging.
Thema’s zijn o.a. : handhaving van de 30 km.; kwaliteit van de stoepen voor kinderwagens,
rollators; sluipverkeer etc. In een volgende Nieuwsbrief zullen wij dieper ingaan op het thema
verkeer en resultaten van de commissie presenteren.
Als je ook mee wil denken en doen: meld je aan bij Marianne van Praag via
info@hogendennen.net

Meer bloemen in de wijk! Ga GuerillaTuinieren!
Maak je je ook zorgen over de insectenstand? Wil je ook meer bloemen voor de bijen in de
wijk? Wij willen op steeds meer plekken bloemenborders aanleggen in het openbaar gebied.
De gemeente wil meewerken en stukken grasveld (tijdelijk) omspitten voor de borders. Dan
gaan wij daar straks zaaien. Maar je kunt ook zelf aan de slag. Ga GuerillaTuinieren! Gooi wat
bloemenzaad (zgn. “zaadbommetjes”)in boomspiegels of grasveldjes, natuurlijk niet waar onze
kinderen spelen. Wij zijn benieuwd naar het effect!

Goed om te weten
Het Binnenbos is een stemlocatie voor de verkiezingen van 20 maart. De hele dag is er dan wat
lekkers bij de koffie verkrijgbaar!!
En 's-avonds kunt u genieten van een Indonesische rijsttafel.

Kijk hier wat er nog meer te doen is in het Binnenbos.

De link in de koptekst van dit artikel verwijst naar de nieuwe site van het Binnenbos.
Voluit is dat: https://www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/

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.

