Nieuwsbrief mei 2019

Bekijk de webversie

Van de voorzitter
Koningsdag 2019 in Hoge Dennen. Wat was het
weer geweldig. De behoorlijk frisse temperatuur
deed geen enkele afbreuk aan de sfeer. Dankzij de
strakke organisatie zorgden de dames van het
Oranje-Comité weer voor een gezellig festijn.
Wij van de Bewonersvereniging hadden gezorgd voor
oude en actuele foto’s van onze wijk. Leuke en
interessante foto’s, maar ze verdienen een ander
podium.
Onze wijk vaart wel bij de positieve ontwikkelingen in Kerckebosch. Het winkelcentrum is
opgeknapt en wordt binnenkort opgeleverd en het Binnenbos krijgt eigen vervoer om mensen te
halen en te brengen (de “Gouden Koets”). Ook mooi is dat de gemeente concrete plannen heeft
met de Thomaskerk, waardoor het gebouw behouden kan blijven voor de wijk.
Deze weken heeft onze werkgroep “Hoge Dennen duurzaam (aardgasloos)” weer opnieuw
geflyerd. Er zijn diverse positieve reacties binnen gekomen. Andere buren vragen om meer
dialoog, want het is geen sinecure wat ons te wachten staat.
Tegelijkertijd is het goed om scherp te blijven kijken naar de leefbaarheid in onze wijk. Dat doet
bijvoorbeeld onze Verkeerscommissie. En niet voor niets, want eind april hield de politie een
snelheidscontrole op de Oranje Nassaulaan, waar bleek dat er inderdaad structureel te hard
wordt gereden.
Nu onze wijk weer jonger wordt met veel kleine kinderen is dit een belangrijk punt om op te
letten.
Wil je met je buren en met ons over deze en andere onderwerpen in gesprek? Dan komt onze
altijd goed bezochte zomerborrel komt er weer aan. Deze zomerborrel zal 14 juni plaatsvinden.

De Verkeerscommissie
De Verkeerscommissie van de Bewonersvereniging bestaat uit zeven wijkgenoten. We
wonen verspreid over de wijken Hoge Dennen en Kerckebosch.
Ongeveer een maal in de 6 weken komen we bijeen. In eerste instantie bespreken we de
situaties waar we zelf tegenaan gelopen waren, inmiddels zijn daar wat punten bij gekomen die
door bewoners naar ons zijn gestuurd.
Ik noem er een paar:
Pijlen op het wegdek bij het winkelcentrum
Onderhoud en verlichting van fietspaden
Parkeren op stoepen en in het gras
Voetpaden/stoepen
Autoluwe straten/lanen
Te hard rijden op sommige wegen (Oranje Nassaulaan)
Verkeerssituatie, ook voor voetgangers, bij de nieuw aangelegde rotonde Hoog KanjeOranje Nassaulaan.
Om deze punten goed te kunnen afhandelen zijn we in contact met de wijkmanager die de
Gemeente Zeist voor onze wijken heeft aangewezen. Via het bestuur zijn we in contact met de
betreffende wethouder. Ook zullen we deelnemen aan de binnenkort te plannen wijkschouw.
Kortom: een enthousiast groepje wijkbewoners dat er de handen aan vol heeft.

Herinrichting winkelcentrum Kerckebosch
De openbare ruimte rondom het winkelcentrum is de afgelopen maanden flink aangepakt en de
werkzaamheden zijn bijna klaar. De bestrating van Hoog Kanje is grotendeels vernieuwd, net
als de trottoirs, parkeervakken, fietspaden, riolering en het straatmeubilair. Er is groen gesnoeid
voor de aanleg van wandelpaden en fris, nieuw groen aangelegd. Als laatste wordt in mei een
deel van de tijdelijke bestrating vervangen en (bij aanpassing van de kruising van de
Sophialaan) krijgt de Marijkelaan nog een drempel. De oplevering is in mei. We zijn heel blij met
de enthousiaste reacties die we nu al krijgen over hoe mooi het geworden is!

21 mei: feestelijke viering einde werk openbare ruimte winkelcemtrum
Het winkelcentrum is straks net zo mooi als in de rest van de wijk. Alle reden voor een feestje. U
bent daarom van harte welkom bij de feestelijke opening op 21 mei. Vanaf 17.00 uur kunt u
langskomen bij het winkelcentrum en is de 'kraam' open voor wat lekkers. Rond 18.00 uur zal
wethouder Marcel Fluitman officieel de nieuwe openbare ruimte 'openen'. De kraam staat nabij
de Passage en is tot 19.00 uur open.

Supermarkt Albert Heijn is in juni 2017 grondig verbouwd en uitgebreid. De eigenaar van het
andere deel van het winkelcentrum denkt na over het opknappen van zijn deel van het
winkelcentrum en het binnenplein. De woningen zijn al opgeknapt.
SSK-certificering Albert Heijn
Graag feliciteren we Albert Heijn met het behalen van het Super Supermarkt
Keurmerkcertificering. Deze certificering houdt in dat de supermarkt maatschappelijk en
duurzaam onderneemt. Hier kun je dus verantwoord je boodschappen. Albert Heijn heeft een
laadpaal aangelegd voor het opladen van elektrische auto's op de parkeerplaats achter de
winkel. U kunt hiervan gebruik maken tijdens het winkelen.
Nieuwe winkel
Er is een nieuwe winkel geopend in de buurt van de viswinkel aan het plein. Je vindt er parfum
en cadeautjes voor de inrichting van je huis!

Duurzame huizenroute
In de komende jaren zullen steeds meer woningeigenaren afscheid nemen van aardgas.
In 2050 stoppen we in heel Nederland met stoken en koken op aardgas.
Hoor van drie huiseigenaren wat zij hebben gedaan om afscheid te nemen van aardgas, tegen
welke knelpunten zij aanliepen en hoe zij die knelpunten hebben opgelost. Hoe zij nu hun huis
ervaren. En neem een kijkje in hun woningen die al deels of helemaal aardgasvrij zijn

Het programma start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) in het Energiecentrum op de
Slotlaan 300 met een korte introductie door Evelien Raap, coördinator van Mijn Groene Huis.
Daarna fietsen we rond 14.00 uur gezamenlijk langs de drie adressen in een groep van
maximaal 8 deelnemers.
Je kunt je ook aanmelden voor het zelfstandig bezoeken van één of meer adressen.
Kijk op de website voor meer informatie:
https://www.mijngroenehuis.nu/nieuws/duurzame-huizenroute/

Afscheid van aardgas
En niet alleen in onze wijk wordt er serieus nagedacht over een aardgasloze toekomst. Zo
is er op donderdag 13 juni een informatieavond in de bibliotheek. Het wordt
georganiseerd door Mijn Groene Huis samen met de gemeente Zeist.
Vragen als: kan ik nog wachten of moet ik al overstappen? Wat zijn de alternatieven? Wat gaat
dat kosten? En is er subsidie? zullen aan de orde komen.
Tijdens de informatiemarkt kunnen bezoekers kennismaken met vertegenwoordigers van wijken buurtverenigingen. En met andere bewoners die hun huis al (deels) aardgasvrij hebben
gemaakt.
Waar: theaterzaal de Klinker, Markt 1
Wanneer: 13 juni
Aanvang: 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur
Aanmelden is gewenst en kan via contact@mijngroenehuis.nu

Gratis vervoer voor ouderen in Kerckebosch en Hoge Dennen
Op 14 mei a.s. introduceert de stichting Vrienden van het Binnenbos een nieuw
wijkbewoners initiatief: de “Gouden Koets”. De stichting zet dit elektrisch aangedreven
voertuig in om zelfstandig wonende ouderen, die slecht ter been zijn, gratis te vervoeren
binnen de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. Bijvoorbeeld naar het
ontmoetingscentrum Binnenbos, de huisarts of het winkelcentrum in de buurt.
Wethouder Marcel Fluitman overhandigt bij het Binnenbos om 12.30 uur officieel “de
sleutels” van de “Gouden Koets” aan de Vrienden van het Binnenbos.

“De Gouden Koets” is een elektrisch aangedreven voertuig en ontworpen voor het rijden op de
openbare weg. Door de afmetingen van deze E.shuttle is het zeer gemakkelijk voor zowel de
bestuurder als de passagiers om in- en uit te stappen. De “ Gouden Koets” biedt plaats aan 3
passagiers en de bestuurder. Achterop de E-shuttle is ruimte voor maar liefst twee rollators of
een inklapbare rolstoel. De “Gouden Koets” heeft een actieradius van 50 km en mag maximaal
45 km/u rijden.
Vrienden van het Binnenbos
Stichting vrienden van het Binnenbos beoogt het welzijn te bevorderen van zelfstandig wonende
ouderen in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. Door het organiseren van laagdrempelige
contactmomenten, werken we aan het verbeteren van de gemeenschapszin op buurtniveau
rond het ontmoetingscentrum Binnenbos.
Meer informatie:
Brenda Emmen, coördinator Binnenbos 0641976325
post@ontmoetingscentrumbinnenbos.nl
Aloys ter Steege, voorzitter stichting Vrienden van het Binnenbos 0653779563
post@vriendenvanhetbinnenbos.nl

Door een samenwerking tussen Stichting Hartslag Zeist,
Bewonersvereniging Hoge Dennen en bewoners uit de
Amalia van Solmslaan, is onze wijk sinds kort een 24/7
beschikbare AED rijker. Een AED (Automatische Externe
Defibrillator) wordt ingezet wanneer een persoon een
circulatiestilstand krijgt om het hart weer op gang te
krijgen. Daarbij zijn de eerste zes minuten van cruciaal
belang.
Eind vorig jaar nam Albert Fischer contact op met de Stichting
Hartslag Zeist. Fischer had een AED thuis en wilde deze graag beschikbaar stellen voor de hele
buurt. De stichting stond positief tegenover dit initiatief en besloot de benodigde buitenkast te
financieren. Zo'n buitenkast is nodig om de AED onder gecontroleerde condities te bewaren en
toegankelijk te maken zodat de buurt kan beschikken over de AED wanneer dit nodig is. De
bewonersvereniging heeft de kast opgehangen en gezorgd voor nieuwe AED-elektroden. Dit
zijn pads die op het lichaam geplakt moeten worden bij inzet van de AED.

AED in de buitenkast. V.l.n.r. Albert Fischer, Cees Brinkhuis, Hans de Bree, Sander Postma
Sander Postma, van Hartslag Zeist, is enthousiast over het initiatief. “Geweldig dat door deze
samenwerking een reeds bestaande AED nu 24/7 toegankelijk is voor de hele buurt”, aldus
Postma. Uit een eerste grote inventarisatie van de stichting blijkt dat er binnen de gemeente
Zeist veel AED’s aanwezig zijn bij bedrijven en verenigingen. De stichting moedigt deze
organisaties aan om hun AED naar buiten te brengen. Op deze manier zijn de AED’s voor
iedereen op elk tijdstip toegankelijk. Voor vragen en ondersteuning kan er contact opgenomen
worden met Stichting Hartslag Zeist.
www.hartslagzeist.nl

Wim Poelman vertrekt uit onze wijk, helaas!
Wim Poelman vertrekt helaas uit de wijk naar Den Haag,
dichter bij zijn familie. Wij gaan hem missen. Wim was
zeer actief binnen onze Bewonersvereniging.
Wim was actief in de Communicatie Commissie, verzorgde
interviews met spraakmakende wijkbewoners en hielp bij de
vernieuwing van de website. Nog belangrijker was dat hij samen met Karien Guldemond de
fameuze vrijdagmiddagborrel ging opzetten en organiseren, een fijne activiteit die in een
behoefte voorziet. Ook droeg Wim bij aan de voorbereidingen van wat de “Gouden Koets” is
gaan heten.
Wim, bedankt en alle goeds vanuit Hoge Dennen.

De ZomerBorrel van de bewonersvereniging is
gepland op 14 juni in het Binnenbos. We werken
aan een interessant programma. Nadere informatie
volgt. Lees de nieuwsbrief.

Kijk hier wat er 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: 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.

