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Bekijk de webversie

Beste buurtgenoten.
We zijn alweer twintig jaar verder in de
21st eeuw. Wat gebeurt er in de volgende
10 jaar? En wat betekent dat voor hoe wij
samenleven in onze wijk Hoge Dennen?
Allereerst hebben we wat woongenot niets
te klagen. Hoge Dennen is een
aantrekkelijke wijk en dat zal zo blijven. Het
is mooi om te zien hoe onze wijk “verjongt”
met steeds meer jonge gezinnen, wat ook
de levendigheid op straat ten goede komt .
We mogen trots zijn op onze wijk.
Op wereldniveau lijkt er helaas sprake te zijn van minder samenwerking, minder overleg, meer
borstgeroffel en powerplay. We weten dat we als Nederland alléén op zo’n manier nooit een
echte rol in kunnen spelen. Wij moeten het hebben van onze bondgenootschappen en
samenwerking. Samen sta je toch echt sterker. Ik voel dat dat ook voor onze wijk geldt. Kunnen
we daar iets aan bijdragen? Laat ik daarvoor een suggestie doen.
Op vakantie buiten de Randstad, in buurlanden of ver weg, het maakt eigenlijk niet uit: mensen
groeten elkaar! Niet alleen bekenden, maar ook mij als onbekende “te gast” in hun omgeving.
Dan zeg je vriendelijk dag en daarmee maak je even (oog)contact! En we weten allemaal hoe
fijn en veilig dat voelt, welkom te zijn en gezien te worden, ook al is het maar even.
Waarom doen we dat zelf zo weinig in onze wijk, even die groet naar bekenden of onbekenden,
die zich dan ook welkom en gezien voelen? Wat elders zo gewoon is, kunnen wij toch ook? En
wat zou dat de wijk een sociale “boost” geven...
Laten we ons dat dan voornemen! Dat we vanaf 2020 in ieder geval de komende 10 jaar elkaar
allemaal gewoon groeten in de Hoge Dennen. Even “hoi zeggen” en weer door, dan staan we
“samen sociaal sterk” . Een prachtige uitdaging lijkt me. Zelf was ik stiekem al begonnen, toen ik
van vakantie terugkwam...
Het bestuur van de Bewonersvereniging Hoge Dennen wenst
je hele fijne feestdagen en een fantastisch 2020 met veel
mooie ontmoetingen.
Marius Keij,
Voorzitter,
0642525534

Nieuwjaarsborrel 19 januari
De traditionele, legendarische nieuwjaarsborrel van de
bewonersvereniging wordt gehouden op 19 januari, vanaf
16:00 uur in het Binnenbos.
Zoals gebruikelijk zijn alle buurtbewoners hartelijk welkom,
ook degenen die geen lid zijn van de bewonersvereniging, dus
neem gerust je buurman mee.
Dé gelegenheid om weer bij te praten met de buurtgenoten, sterke verhalen te vertellen (en
aanhoren) en vooral de goede voornemens te delen.
Alle reden dus om te komen! Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

Hoge Dennen vuurwerkvrij?
Het is een oude gewoonte en het hoort er eigenlijk
bij: vuurwerk afsteken op oudjaarsdag.
's-Nachts om 12 uur gaan we allemaal de straat op om
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen, buren
vrienden famillie. Allemaal. Oliebollen, champagne en
vuurwerk.
Maar het afsteken van vuurwerk staat de laatste tijd onder druk, niet in de laatste plaats omdat
er ieder jaar weer gewonden zijn; oogletsel, brandwonden etc.
In veel gemeenten is men overgegaan tot het instellen van vuurwerkvrije wijken. Ook in Zeist
zijn er een aantal vuurwerkvrije gebieden vastgesteld. We willen wel eens weten hoe de
bewoners van onze wijk denken over een vuurwerkvrij wijk.
Geef je mening
We hebben een kleine enquête samengesteld waarin je kan aangeven hoe jij denkt over
vuurwerk in de wijk. Voor dit jaar zal dat geen gevolgen hebben, maar afhankelijk van de uitslag
van de enquête kan de wijkvereniging voor volgend jaar eventueel initatieven ontwikkelen en
hierover ook in gesprek met de gemeente gaan.
Volg deze link om de enquete in te vullen. KLIK
Anoniem
Het invullen van de enquête kan anoniem, maar je kunt ook je contactgegevens opgeven, in dat
geval kunnen we je benaderen om hierover verder met ons mee te denken.

De verkeerscommissie van bewonersvereniging Hoge Dennen
We zijn als commissie een aantal keer bij elkaar gekomen. Een enthousiast en leuk
groepje mensen die de verkeersveiligheid aan het hart gaat.
Naast een inventarisatie van de aandachtspunten die we zelf aanbrachten kregen we er
ook aantal toegestuurd door andere buurtgenoten. Dank daarvoor!
Als belangrijkste thema kozen we voor “Verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers in de
wijk”.
Vóór de zomervakantie besloten we in overleg met, en mede op advies van de wijkmanager
Wim van Keulen om een wijkschouw te ondernemen. We stippelden een route uit die zodanig
was dat we alle knelpunten zouden kunnen bekijken. Ook zorgden we ervoor dat er foto’s waren
van een aantal van deze punten. Zo konden we, goed voorbereid, samen met twee ambtenaren
van de gemeente en met de wijkmanager onze route in bijna twee uur twee uur lopen.
Na afloop had het bestuur van de bewonersvereniging vereniging de vrijdagmiddagborrel
georganiseerd. Wethouder Fluitman was daar aanwezig zodat we hem meteen onze
bevindingen konden vertellen.
De punten zijn door de ambtenaren meegenomen naar het Gemeentehuis. We wachten nog op
hun antwoord op de wensen, op- en aanmerkingen die we ze mee gaven. Als dat antwoord er is
gaan we als commissie weer enthousiast verder. U hoort dus nog van ons.
En...we begroeten graag een nieuw en enthousiast commissielid.
U kunt zich aanmelden bij:
Marianne van Praag Marflora@hetnet.nl

Nieuwbouw Hoog Kanje 1
Het voormalig uitvaartcentrum Dela (voorheen TAP) op de
hoek van de Oranje Nassaulaan en Hoog Kanje
(tegenover het parkeerterrein van het winkelcentrum)
staat al een tijdje leeg. Er zijn nu plannen om het gebouw
te slopen en op die plek 14 zorgappartementen bouwen.
Bouwbedrijf Kreeft zal deze appartementen verhuren aan
Matthias Zorg.
De vergunningsaanvraag voor de bouwplannen en het gebruik van het gebouw is gepubliceerd
door de gemeente (link). Als de vergunning wordt verstrekt zal na de wettelijke inzagetermijn
een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor de omwonenden. Dan wordt verteld hoe
het nieuwe gebouw zal worden ingedeeld en zullen nadere details worden verstrekt over de
cliënten die daar komen te wonen.
Het bouwbedrijf heeft tegen de gemeente aangegeven dat het gaat om jongeren met een
belangrijke behoefte aan zorg maar zonder actieve verslavingen of geweldsproblematiek.
De bewonersvereniging Hoge Dennen zal bij die bijeenkomst aanwezig zijn en via de
nieuwsbrief verslag doen van hetgeen daar wordt besproken. Het is belangrijk dat er goede
afspraken worden gemaakt tussen omwonenden en zorgverlener.

Situatieschets van de nieuwbouw Hoog Kanje 1

Vrijwel iedereen in de wijk heeft snel internet, dat is in een relatief korte tijd een
onmisbare levensbehoefte geworden. Vergelijk het met elektriciteit, gas en water.
Aanvankelijk werd internet voornamelijk gebruikt voor e-mail en “surfen”, maar het gebruik heeft
een stormachtige groei doorgemaakt en er is voorlopig geen einde aan deze groei te
verwachten. Denk daarbij aan internet radio en TV, Netflix, social media en intensieve games.
En er staat ons nog veel meer te wachten. We gaan veel thuiswerken, allerlei apparatuur in en
om het huis worden op afstand bediend. Eigenlijk staan we nog maar aan het begin van de
ontwikkelingen.
Dat betekent wel dat het internetverkeer zal blijven toenemen en het is maar de vraag of de
huidige netwerkinfrastructuur dit allemaal aan kan, vandaar dat het verstandig is om een nieuw
netwerk aan te leggen dat (ook in de toekomst) voldoende capaciteit heeft en betrouwbaar is.
In veel steden en dorpen is inmiddels een glasvezelnetwerk aangelegd om deze toekomstige
ontwikkelingen aan te kunnen, helaas is dit in Zeist nog niet het geval. De commerciële partij EFiber heeft een vraagbundelingscampagne opgezet en wil bij een inschrijving van 30% van de
huishoudens een glasvezelnetwerk gaan aanleggen in geheel Zeist, dus zonder uitzonderingen.
Deze vraagbundelingscampagne loopt tot 1 februari 2020, dat moeten ongeveer 10.000
inschrijvingen binnen zijn.

Klaar voor de toekomst
Een glasvezelnetwerk is een toekomstvaste en duurzame technologie voor internetverkeer. Bij
de oplossing waarvoor gekozen wordt (open netwerk) kunnen meerdere providers hun diensten
leveren via dit netwerk waardoor er voldoende keuze is voor de gebruikers om een provider te
kiezen, hierdoor ontstaat er meer concurrentie waardoor de prijs en het aanbod van de internet
diensten aantrekkelijk zijn voor de eindgebruiker.
Dit staat allemaal duidelijk uitgelegd op de website van E-Fiber <klik>. Hier kan je je inschrijven
voor een van de aanbieders. Er is nu een actie waarbij de eerste 6 maanden gratis zijn. Mooi
meegenomen toch?
Je kunt via de site ook nadere vragen stellen aan de helpdesk.

Training Mental Health First Aid (MHFA)
Op 5 november is de film Stemmingmakerij in de
Bovenkamer vertoond in het Binnenbos. Een van de
vragen die na deze indrukwekkende documentaire is
gesteld was: Wat kan je doen?
In dit kader organiseert en faciliteert het wijkteam een training
Mental Health First Aid (MHFA). Je kunt hieraan gratis deelnemen.
Wat is MHFA en wat kan je ermee?
Je kunt na de training signalen herkennen die te maken hebben met de geestelijke gezondheid.
Als je deze signalen opmerkt bij bewoners in je omgeving, dan kan je ons benaderen voor hulp
aan deze bewoner.
In de afgelopen jaren is de zorg veranderd. Mensen wonen langer thuis en worden om die
reden thuis verzorgd en/of behandeld. Dit betekent dat we meer te maken hebben/ krijgen met
bewoners in de buurt met geestelijke problematiek
Wanneer
Deelname aan vier woensdagmiddagen in januari/ februari: De exacte data en tijdstippen volgen
nog.
Als je wilt deelnemen, geef je dan zo snel mogelijk op.
Heb je vragen, neem gerust contact met Luda van Brummelen: Mobile nummer 06-31958658 of
via de mail l.van.brummelen@zeist.nl

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.nl toe aan uw adresboek.

