Verslag van de activiteiten seizoen 2018-2019.
1. De vereniging.
De vereniging is er voor en door de bewoners van de wijk Hoge Dennen in Zeist. Het ledenaantal is
op dit moment 320.
Het bestuur bestaat uit:
 Marius Keij (voorzitter)
 Cees Brinkhuis (secretaris/penningmeester)
 Pepijn Fluitman (lid)
 Martijn Moonen (lid)
Ton van der Straaten nam afscheid van het bestuur. Wij danken hem voor zijn inzet als secretaris.
2. Communicatie.
De vereniging heeft een website: www.hogedennen.nl (N.B. nieuw webadres) en brengt regelmatig
de digitale Nieuwsbrief uit die door veel leden goed wordt gelezen. Zo nodig plaatsen wij
aankondigingen op Nextdoor en in de Nieuwsbode. De huidige website is door bestuurslid Pepijn
Fluitman onder handen genomen om deze weer fris en van deze tijd te laten zijn.
Bestuursleden hebben regelmatig contact met de wijkwethouder Marcel Fluitman, wijkmanager Wim
van Keulen, met de coördinator van het Binnenbos Brenda Emmen en met Sera Willemsen en Rein
Tuinstra van MeanderOmnium. Ook vindt o.m. overleg plaats met het Oranje- Comité Hoge Dennen,
de Stichting Vrienden van het Binnenbos (van de inmiddels fameuze “Gouden Koets”).
In de afgelopen periode waren verenigingsleden o.m. betrokken bij (stedelijke) activiteiten zoals o.a.
de stadslandbouw, Samen Duurzaam Zeist en de plannen voor een aardgasloze wijk. Ook was er
contact met gemeenteraadsleden rond de “Maaltijd van Zeist”.

3. Overzicht van activiteiten.
ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst elk jaar vaste
momenten. Met opening van het Binnenbos hebben we nu een vaste plek voor onze activiteiten.
Voor het inhoudelijke deel van onze Algemene ledenvergadering van 2018 was het onderwerp
verkeersveiligheid. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Verkeerscommissie tijdens deze
vergadering (zie onder)
Hoge Dennen café
In 2017 zijn wij gestart met de (2-)maandelijkse borrel op de vrijdagmiddag in het Binnenbos. Een
vaste groep wijkbewoners bezoekt deze activiteit, maar we zoeken nog naar een mogelijkheid om
jongere wijkbewoners te laten meedoen.
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Kerstmaaltijd Binnenbos
Zoals elk jaar droeg de Bewonersvereniging ook in 2018 bij aan de kerstmaaltijd in het Binnenbos.
Deze maaltijd wordt speciaal georganiseerd voor mensen, die ieder wat extra gezelligheid gunt.
Plaatsing AED in de wijk
De Bewonersvereniging was betrokken bij een initiatief van verschillende wijkbewoners om een
openbare AED (defibrillator) midden in de wijk beschikbaar te krijgen. Deze is in het verslagjaar
geplaatst op het adres Amalia van Solmslaan 67.
Aardgasloos Hoge Dennen
Een aantal betrokken en enthousiaste wijkbewoners is actief geworden rond de grote opgave om
uiteindelijk zonder aardgas te gaan verwarmen en koken. Voor de wijk, de bewoners en de oude
huizen in onze wijk heeft “aardgasloos” een grote impact. De groep heeft subsidie van de gemeente
ontvangen en ontwikkelt een zgn. Routekaart voor de (woningen in de) wijk. Ook zijn inmiddels
meerdere bijeenkomsten voor de wijk georganiseerd. Inmiddels zijn meerdere woningen in de wijk
“gescand” en zijn er lessen getrokken om effectief aan de slag te gaan met verduurzaming van
woningen. Deze lessen zullen in 2020 met de wijk worden gedeeld. De Bewonersvereniging steunt
het initiatief en helpt onder meer met administratie en organisatie.
Koningsdag 2019
Onze vereniging steunt de organisatie van Koningsdag van harte. Dit jaar droegen wij bij door een
fotowedstrijd over onze wijk te maken en deze in een stand aan te bieden. Het doel was tweeledig,
namelijk om je eigen wijk (nog) beter te leren kennen maar ook om met elkaar over de foto’s in
gesprek te gaan. Wij zullen deze foto’s ook weer presenteren op onze Nieuwjaarsbijeenkomst 2020.
Thomaskerk
Ook de ontwikkelingen rond de Thomaskerk hebben de aandacht van het bestuur. Tijdens een
inspraakavond van de gemeente over het plan om de kerk een onderwijs/gym bestemming te geven,
hebben wij aangegeven wat wij vanuit de wijk belangrijk vinden. Zoals bekend heeft de gemeente dit
plan niet doorgezet. Nog niet duidelijk is wat er nu gaat gebeuren met de Thomaskerk. Wij blijven
e.e.a. volgen vanuit de belangen van onze wijk.
Verkeersveiligheid en Wijkschouw
Naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp tijdens de ALV 2018 heeft een aantal
wijkbewoners besloten de Verkeerscommissie van de Bewonersvereniging, 10 jaar na de discussie
over de verkeerssituatie en de drempels, opnieuw op te richten en gezamenlijk naar
verkeersknelpunten in de wijk te gaan kijken. Via onze Nieuwsbrief is een oproep gedaan om
knelpunten aan te dragen. Vele daarvan zijn tijdens de recente Wijkschouw met de gemeente
“geschouwd” en besproken.
Het bestuur is zeer erkentelijk voor alle vrijwillige inzet van bewoners voor onze mooie en groene
wijk.
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