
Beste	buren,
In	de	vorige	Nieuwsbrief	van	januari	j.l.	schetste	ik	de	wat
benarde	situatie	van	onze	Bewonersvereniging.	We	willen,
nee	moeten	als	bestuur	en	vereniging	verjongen	en
vernieuwen.	Mijn	oproep	om	versterking	van	het	bestuur
had	direct	resultaat:	Angelien	Willems	is	inmiddels	tot	het
bestuur	toegetreden.	Zij	stelt	zich	hieronder	voor.	
Hartelijk	welkom	Angelien.	

	
We	hebben	ondertussen	afscheid	genomen	van	ons
onvolprezen	bestuurslid	Cees	Brinkhuis.	Cees,	die	vele	jaren	penningmeester	was	en	zorgde
voor	de	Nieuwsbrief,	heeft	onze	wijk	verlaten.	Cees,	wij	danken	jou	voor	jouw	jarenlange	inzet.
Bij	de	eerste	borrel	die	we	kunnen	houden	in	het	Binnenbos	zullen	we	je	nog	een	keer	in	het
zonnetje	zetten.	Winfried	Willems	heeft	inmiddels	de	Nieuwsbrief	van	Cees	overgenomen.	
	
Ook	het	inhoudelijke	debat	kwam	los.	Deze	Nieuwsbrief	staat	vol	met	inhoudelijke	punten,	die
worden	opgeroepen	door	gemeentelijk	beleid.	De	Omgevingsvisie	de	Mobiliteitsvisie,	plannen
voor	de	Oranje	Nassaulaan.	Jaren	is	het	rustig	rond	onze	wijk	en	dan	opeens	is	weer	reuring.
Het	is	mooi	om	te	zien	dat	dan	meteen	veel	bewoners	actief	willen	zijn	in	het	belang	van	onze
wijk	en	een	mening	formuleren.	En	hier	blijkt	ook	het	nut	van	onze	vereniging,	namelijk	een
platform	voor	discussie	en	belangenbehartiging.	Soms	meer	slapend	en	dan	weer	actief.	Wij
letten	er	wel	op	dat	de	vereniging	geen	actiegroep	wordt	en	aandacht	blijft	houden	voor	de
belangen	van	iedereen	in	de	wijk.	Dat	mag	je	toch	van	elkaar	verwachten	als	goede	buren!	
	
Ben	je	ook	geïnteresseerd,	wil	je	een	bijdrage	leveren	aan	de	discussies	of	actief	worden	in	het
bestuur,	laat	het	ons	weten	(info@hogedennen.nl)	of	meld	je	bij	genoemde	mailadressen.	
	
Vanwege	het	belang	van	de	onderwerpen	zullen	we	deze	Nieuwsbrief	(in	beknopte	vorm)	ook
huis	aan	huis	verspreiden.	Zo	kunnen	ook	bewoners,	die	nog	maar	kort	in	de	wijk	wonen,	ons
leren	kennen.	Na	corona	zullen	we	hen	in	het	najaar	persoonlijk	gaan	ontmoeten.
	
Wij	wensen	je	veel	leesplezier	en	een	mooi	voorjaar	met	steeds	minder	beperkingen	toe	en
hopen	op	steeds	meer	debat	over	de	heg,	op	straat	en	straks	weer	tijdens	onze	borrel.	Hoge
Dennen	is	weer	een	levendige	wijk.

Marius	Keij,	voorzitter	(0642525534)

Ik	ben	Angelien	Willems-Dijkstra	en	woon	sinds	2008	in	onze
mooie	wijk,	in	de	Amalia	van	Solmslaan	nr.	50.	In	maart	2021
ben	ik	toegetreden	tot	het	bestuur	van	de	bewonersvereniging
om	penningmeester	Cees	Brinkhuis	op	te	volgen.	Mijn
toetreding	wordt	in	de	eerstvolgende
ledenvergadering	geaccordeerd.	Ik	ben	overigens	geen
onbekende	voor	de	bewonersvereniging.	Ik	heb	enkele	jaren	in
de	kascontrolecommissie	gezeten	en	ben	bijna	altijd	aanwezig
bij	de	ledenvergadering,	nieuwjaars-	en	wijkborrels.
	
Ik	heb	mij	beschikbaar	gesteld	omdat	ik	bang	was	dat	onze

bewonersvereniging	zou	verdwijnen.	Ik	las	dat	in	de	nieuwsbrief	van	januari	2021.	gelukkig	is	de
dreiging	nu	weer	even	van	de	baan	omdat	Marius	bereid	is	om	nog	even	door	te	gaan	als
voorzitter,	in	afwachting	van	opvolging.	Dat	is	fijn	want	ik	vind	het	belangrijk	dat	er	een	
bewonersvereniging	is.	Onze	wijk	is	fantastisch	en	dat	willen	we	graag	zo	houden.	Op	het
moment	dat	er	door	de	gemeente	(of	iemand	anders)	plannen	worden	gemaakt	die	voor	ons
wonen	van	belang	zijn,	dan	is	het	heel	waardevol	dat	er	een	aanspreekpunt	is	en	dat	van
daaruit	verdere	actie	of	coördinatie	mogelijk	is.
	
Ik	ben	getrouwd	met	Winfried	en	we	hebben	twee	kinderen	en	twee	kleinkinderen.	Remko	en
Astrid	zijn	het	huis	allang	uit	en	Cato	en	Mink	zijn	wekelijks	bij	ons	in	Zeist.	Dat	is	steeds	een
feestje.	Ik	werk	nog	een	paar	maanden	(als	gerechtsauditeur	bij	de	Centrale	Raad	van	Beroep)
en	dan	ga	ik	met	pensioen.

Tot	zover	en	tot	ziens!		

Per	1/1/2022	wordt	de	Omgevingswet	van	kracht.
Het	is	belangrijk	om	te	weten	dat	door	de	nieuwe	wet	alle
bestemmingsplannen	vervangen	worden	door	het
Omgevingsplan.	En	elke	gemeente	is	verplicht	een
Omgevingsvisie	op	te	stellen,	die	voor	het	eind	van	het	jaar
gereed	moet	zijn.	Zie	het	Informatiepunt	Leefomgeving	voor
meer	informatie	over	deze	wet.

De	gemeente	Zeist	werkt	nu	aan	een	Omgevingsvisie,	dat	is	een	document	waarin	staat	wat	het
vertrekpunt	wordt	voor	beheer	en	ontwikkeling	van	onze	leefomgeving.
De	Omgevingsvisie	geeft	aan	wat	essentieel	is	in	onze	leefomgeving,	tot	op	wijk-	en
buurtniveau.

Daar	kunnen	dan	maar	beter	de	goede	dingen	instaan	voor	onze	wijk,	hoe	tevreden	we	ook	zijn.
Want	dan	geldt:	"Ben	je	tevreden?	Zorg	dat	het	zo	blijft!".	

Heikele	punten?	Ja,	die	zijn	er	ook.
-	Er	is	sprake	van	grote	ambities	voor	de	gehele	regio	Utrecht,	mogelijk	met	5	á	10.000
woningen	extra	in	Zeist;	wil	je	dat	niet:	steun	dan	deze	petitie;
-	Onze	wijk	grenst	rondom	direct	aan	het	NatuurNetwerk	Nederland	(de	vroegere	Ecologische
Hoofdstructuur),	en	die	natuur	om	de	wijk	heen	wordt	steeds	intensiever	gebruikt,	én	wordt
grotendeels	“van	binnenuit”	ontsloten,	dus	via	(de	woonstraten	van)	onze	wijk;
-	Fiets-	en	looproutes	zijn	soms	verre	van	ideaal,	de	rotonde	Hoog	Kanje	verdient	zeker	geen
schoonheidsprijs.
	
Op	15	februari	en	3	maart	waren	er	twee	digitale	(participatie-)	bijeenkomsten	over	de
Omgevingsvisie.	Door	Corona	kwamen	deze	in	de	plaats	van	de	geplande
inspraakbijeenkomsten.	Enkele	bewoners	kregen	een	gerichte	uitnodiging	en	konden	zo	last
minute	nog	mee	doen.	Veel	andere	wijken	van	Zeist	deden	ook	mee,	en	twee	ervan	kwamen
zelfs	met	een	uitgebreide	visie	op	de	eigen	wijk.	Goed	idee!
Dus,	al	was	het	kort	dag,	we	hebben	ook	voor	onze	wijk	(Hoge	Dennen	/	Kerckebosch)	een
visie	opgesteld.
Die	visie	staat	nu	integraal	in	het	consultatierapport.	Als	visie	van	bewoners.	Zie	ook	verderop	in
de	deze	nieuwsbrief.

De	gemeente	zelf	heeft	nog	geen	visie	geformuleerd,	in	afwachting	van	waar	bewoners	nu	zelf
mee	komen.	Wel	weten	we	dat	er	bij	de	provincie	het	idee	leeft	om	Zeist	een	groeistatus	te
geven:	10.000	inwoners	erbij	in	de	komende		jaren.
De	Omgevingsvisie	is	nog	niet	klaar,	en	aan	het	vervolg	willen	we	graag	beter	op	tijd	en	breder
gedragen	verder	werken.

Dus:
Heb	je	op-	of	aanmerkingen	bij	de	tekst	hieronder,	reageer!
Wil	je	meer	weten	over	Omgevingswet	en	Omgevingsvisie,	stuur	een	mailtje!
Wil	je	meewerken	aan	de	inbreng	vanuit	de	wijk,	meld	je	aan	(zeker	als	het	Omgevingsrecht
bekend	terrein	voor	je	is)!

Wim	de	Braak	en	Winfried	Willems
Commissie	Leefomgeving	i.o.

Gebruik	voor	reacties	graag	dit	mailadres:	visie.hdkb@comma-zeist.nl

Dit	vraagt	de	gemeente
Zeist:
Wat	vind	jij	echt	belangrijk
voor	jouw	buurt?	Wat
moeten	we	absoluut	blijven
koesteren	en	versterken,	nu
en	in	de	toekomst?	We
horen	graag	of	jij	het	eens
bent	met	de	informatie	die
we	tot	nu	toe	in	gesprekken
met	buurt-	en
belangenverenigingen
hebben	opgedaan.
Stem	hier.

Mobiliteitsvisie
De	Mobiliteitsvisie	staat	sinds	10	maart	online.	Er
is	in	deze	visie	veel	aandacht	voor	veiligheid	(zie
bijv.	figuur	6	en	7	uit	de	Mobiliteitsvisie;
ongevallenscore	en	fijnstofmeting	per
weg).	Ook	ruimte,	met	name	voor	fietsers,	neemt
een	belangrijke	plaats	in.	Duurzaamheid	(bijv.
laadpunten	voor	elektrische	auto’s),	bereikbaarheid
(o.a.	openbaar	vervoer)	en	inclusiviteit	(steeds
meer	ouderen	bijv.)	spelen	ook	een	rol.

Wat	betekent	dat	voor	onze	wijk?
Er	is	nog	veel	onduidelijk	over	wat	de	gevolgen	zijn
voor	onze	wijk.	Wel	is	al	bekend	dat	er
aanpassingen	op	de	Oranje	Nassaulaan	gepland	zijn,	te	weten	aanpassingen	op	de	kruisingen.

	

	
Aanleg	Glasvezel:	Navraag	bij	de	gemeente	leert	ons
dat	KPN	in	de	periode	september	2021	tot	eind	2022
in	de	wijken	Zeist	Zuid,	West	en	Hoge	Dennen	en
Kerckebosch	zal	gaan	aanleggen.	

	
Boomspiegeltuintjes:	Goed	voorbeeld	doet	doet
volgen:	Zullen	we	onze	wijk	nog	wat	groener	maken
door	de	boomspiegels	als	minituintjes	in	te	richten.
Hierbij	een	voorbeeld	in	de	Julianalaan.

Website

Nieuwsbrief	april	2021 Bekijk	de	webversie

Vers	van	de	pers:	vanmiddag	22	april	2021	om	16:35	NPO	wordt	aandacht	besteed	aan	het
bezoek	van	minister	Hugo	de	Jonge	aan	onze	wijk,	ik	het	kader	van	het	ouderenbeleid	75+.

Even	voorstellen:	Angelien,	penningmeester

Onze	leefomgeving	NIEUWE	FORMULE	!!!!!

De	Oranje	Nassaulaan	krijgt	stapsgewijs	een	nieuwe	inrichting	die	beter	past	bij	de	maximum
snelheid	van	30	km	per	uur.	Een	werkgroep	van	bewoners	is	bij	de	plannen	betrokken	(zie
kader).	De	gemeente	verwacht	binnen	een	paar	weken	een	eerste	ontwerpschets	af	te	hebben.
De	schop	gaat	nog	dit	jaar	in	de	grond	bij	een	aantal	kruisingen,	omdat	hier	subsidie	voor	is
toegekend.
Het	is	niet	zeker	hoe	de	nieuwe	inrichting	eruit	gaat	zien.	Het	moet	in	elk	geval	voldoen	aan	de
uitgangspunten	in	de	Mobiliteitsvisie	voor	30	km	wegen.	Dat	betekent	fiets-	en	autoverkeer
mengen,	een	smallere	weg	en	klinkerbestrating.	Misschien	wordt	op	een	aantal	kruisingen	de
middenas	van	de	weg	verlegd,	mits	dit	past	binnen	de	cultuurhistorische	waarde	van	deze
bomenlaan.

Veel	hardrijders,	hoog
risico
Uit	recente	metingen	van	de	gemeente	blijkt
40%	van	de	automobilisten	op	de	Oranje
Nassaulaan	harder	dan	50	km	per	uur	te
rijden.	Bijna	10%	rijdt	zelfs	boven	de	60	km
per	uur.	Dit	komt	omdat	de	brede,
kaarsrechte	asfaltweg	hard	rijden	erg
verleidelijk	maakt.	Verkeerskundigen	van	de
gemeente	noemen	deze	laan	daarom	een
‘ongeloofwaardige	30	km	weg’	met	een	hoog
risico	op	ongelukken.
De	provincie	en	landelijke	overheid	hebben
een	subsidie	toegekend	om	drie	kruisingen
veiliger	te	kunnen	inrichten.	Het	gaat	om	de
kruispunten	bij	de	Irenelaan,	het	Oranje
Nassauplein	en	het	Julianaplein.	De
gemeente	heeft	hiervoor	een	projectleider
aangesteld.	De	projectleider	is	ook
verantwoordelijk	voor	het	organiseren	van
de	communicatie	met	de	wijkbewoners	over
de	plannen.	

Vragen,	suggesties?	Mail
naar:	vchogedennen@gmail.com

Vervolgstappen?
Welke	stappen	na	de	aanpak	van	de
kruispunten	worden	gezet	en	op	welke
termijn	is	nog	onzeker.	Als	door	de	nieuwe
inrichting	de	snelheid	van	het	autoverkeer
voldoende	is	gedaald,	kunnen	fietsers	en
auto’s	gezamenlijk	van	de	laan
gebruikmaken.	De	ventwegen
zijn	dan	op	de	lange	termijn	niet	meer	nodig.
Een	aantal	aanwonenden	werkt	aan	een
voorstel	om	hier	in	de	toekomst	een	lintpark
aan	te	leggen	voor	wandelaars	en	spelende
kinderen.
Na	de	aanpassingen	kan	sluipverkeer
zonder	bestemming	in	Kerckebosch	geen
tijdwinst	meer	boeken.	De	gemeente
verwacht	dat	doorgaande	automobilisten
voor	de	-	dan	snellere	-	hoofdroutes	om	de
wijk	heen	gaan	kiezen.	De
verkeerscommissie	volgt	dit	kritisch.	Als
doorgaand	verkeer	toch	elders	door	de	wijk
gaat	rijden,	moeten	daar	ook	maatregelen
worden	genomen.	Bovendien	wil	de
verkeerscommissie	de	oversteekbaarheid
van	de	Arnhemse	Bovenweg	waarborgen.
We	houden	u	op	de	hoogte!

Werkgroep	ONL30
In	de	herfst	van	vorig	jaar	trokken	een	paar	bewoners	bij	de	gemeente	aan	de	bel	over	het	veel
te	hard	rijdende	verkeer	op	de	Oranje	Nassaulaan.	Toen	bleek	dat	de	gemeente	al	een
subsidieaanvraag	had	gedaan	bij	de	provincie	en	rijksoverheid	om	drie	kruisingen	op	de	Oranje
Nassaulaan	veiliger	te	kunnen	inrichten.
Vanuit	het	contact	met	de	gemeente	ontstond	een	werkgroep	van	bewoners,	die	zich	hebben
verenigd	onder	de	naam	ONL30.	De	werkgroep	heeft	de	gemeente	onder	meer	voorgesteld	om
eerst	een	integraal	ontwerp	voor	de	gehele	Oranje	Nassaulaan	te	maken	en	daarin	de
kruispunten	mee	te	nemen.	Met	dit	voorstel	en	een	aantal	andere	suggesties	voor	verbeteringen
is	de	gemeente	aan	de	slag	gegaan.	Welke	suggesties	in	het	uiteindelijk	ontwerp	komen	is
afhankelijk	van	veel	factoren,	zoals	gemeentelijk	beleid	voor	groenbeheer	en	waterbeheer,	het
Mobiliteitsplan	en	een	participatietraject.	

Marc	Uijland
Meer	weten	over	de	werkgroep?	Mail	onlaan30@gmail.com

VISIE	LEEFOMGEVING	HOGE	DENNEN

De	vijf	sociaal-maatschappelijke		en	relationele	
kernwaarden	van	de	verenigde	bewoners	in	Hoge
Dennen	/	Kerckebosch	zijn:
1.	Woonplezier	in	Hoge	Dennen	/	Kerckebosch	op	een
bijzondere,	ook	met	OV	zeer	bereikbare	plek	
2.	Leefplezier	in	Hoge	Dennen	/	Kerckebosch,	wonen	aan
het	bos	met	rust	en	ruimte,	én	met	veiligheid

3.	Groen-	en	faunabeleving	in	het	enige	deel	van	de	kern	Zeist	dat	volledig	is	omringd	door	het
Natuurnetwerk	Nederland	(NNN,	was	EHS)
4.	Leven	met	de	menselijke	maat:	ruimte	in	en	om	je	huis,	maar	met	je	buurtgenoten	altijd
dichtbij	(sociale	cohesie)
5.	Levensloopbestendig	wonen,	met	-	wanneer	dat	nodig	wordt	-	zorg	aan	huis,	of	met	een
verhuizing	zonder	je	vertrouwde	omgeving	te	verlaten	

De	negen	ruimtelijke	kernwaarden	van	Hoge	Dennen	/	Kerckebosch:
1.	 Wonen	aan	het	bos.	Het	bos	is	vlakbij	of	om	de	hoek,	ook	binnen	de	wijk	is	er	een	groene

sfeer	(kan	beter	dan	nu)
2.	 De	huizen	zijn	uit	verschillende	stijlperioden,	uniformiteit	per	buurt,	maar	de	buurten

verschillen	(eenheid	in	verscheidenheid)
3.	 Hoge	Dennen	/	Kerckebosch	is	een	volwassen	dorp	in	het	bos,	zelfvoorzienendheid	waar

mogelijk	is	een	waarde	en	een	ambitie
	
Waarden	die	thuishoren	in	het	omgevingsplan	(maar	die	onverbrekelijk	samenhangen	met	de
omgevingsvisie)	zijn:
4.	 Redelijk	ruime	kavels,	maar	niet	te	groot	en	niet	“achter	slot”	om	sociale	cohesie	te

behouden.	Beperkt	gestapelde	woningbouw
5.	 Wijkvoorzieningen	zijn	gewenst,	bovenwijkse	functie	echter	beperken,	of	minstens	de

effecten	beperken	(“stop	de	groei”)
6.	 Gerichte	aandacht	voor	loop-	en	fietsvoorzieningen	(kan	en	moet	beter),	stimuleer	faciliteiten

voor	deelauto’s
7.	 Gerichte	aandacht	voor	speelvoorzieningen	voor	kinderen	(jonge	gezinnen,	en	óók	oma’s	en

opa’s	met	kleinkinderen),	en	voor	de	oudere	jeugd	(Honk	ín	de	wijk	voor	15	à	22	jaar)
8.	 Het	bos	is	écht	bos	(hoge	cultuurhistorische	en	landschappelijke	waarden),	dus	rond	de	wijk

louter	Extensieve	recreatie,	in	principe	louter	voor	de	wijkbewoners	(hou	de	effecten	van
Boswerf,	scouting/BSO,	Schaapskooi,	etc.	beperkt)

9.	 Geen	onnodig	(doorgaand)	verkeer,	álle	straten	/	lanen	zijn	primair	woonstraten.	Beperk	de
snelheid	op	veelgebruikte	routes

Wim	de	Braak	en	Winfried	Willems
Commissie	Leefomgeving	i.o.

	visie.hdkb@comma-zeist.nl

Hoge	Dennen-
Kerckebosch
De	Verkeerscommissie	van	de	Bewonersvereniging	Hoge	Dennen	wil	de	bewoners	van	onze
wijk	informeren	en	vertegenwoordigen	als	het	over	het	verkeersbeleid	van	de	gemeente	Zeist
gaat.	Dat	is	op	dit	moment	zeer	actueel	omdat	de	gemeente	bezig	is	met	een	Mobiliteitsvisie	en
daaruit	voortvloeiend	een	Mobiliteitsplan.	Dit	Mobiliteitsplan	moet	in	het	najaar	het	GVVP
(Gemeentelijk	Verkeers-	en	Vervoersplan,	2001	en	2013)	vervangen.	Veel	bewoners	zullen	zich
nog	kunnen	herinneren	met	hoeveel	onrust	de	aanname	van	het	GVVP	in	2001	destijds
gepaard	is	gegaan.

Dit	komt	uit	een	budget	voor	30km	gebieden	en	staat	daarmee	enigszins	los	van	het
Mobiliteitsplan,	alhoewel	het	volgens	onze	commissie	wel	in	samenhang	bekeken	moet	worden.
Meer	informatie	hierover	vindt	u	in	deze	nieuwsbrief.
De	mobiliteitsvisie	wijkt	af	van	het	GVVP	omdat	er	geen	onderscheid	meer	wordt	gemaakt	op
wijkniveau	tussen	woonstraten	en	buurtverzamelwegen.	Dit	betekent	dat	er	binnen	deze	visie
op	30	km	wegen	geen	gescheiden	fietspaden	meer	zullen	zijn,	maar	er	gekozen	wordt	voor	een
weg	waar	auto’s	en	fietsers	samen	gebruik	van	maken.	Dit	zou	in	onze	wijk	gelden	voor	de
Oranje	Nassaulaan,	en	logischerwijs	ook	voor	de	Lindelaan	in	het	Lyceumkwartier.	Op	50	km
wegen	zijn	er	wel	gescheiden	fietspaden.

Inspraak?
Het	is	de	bedoeling	van	de	gemeente	dat	op	18	mei	de	Mobiliteitsvisie	wordt	vastgesteld	door
de	gemeenteraad.	Wij	hebben	de	Ronde	Tafel	en	het	Debat	over	de	Mobiliteitsvisie	bijgewoond
en	de	discussie	spitst	zich	toe	op	de	vraag	tot	in	hoeverre	het	strakke	onderscheid	tussen	30	en
50	km	wegen	gehandhaafd	moet	worden	of	dat	er	ruimte	moet	zijn	voor	maatwerk.	Ook	de
inspraakruimte	voor	de	bewoners	is	nog	een	punt	van	discussie,	namelijk	of	die	ook	de	over	de
uitgangspunten	van	de	Mobiliteitsvisie	kan	gaan	of	alleen	over	de	uitwerking	daarvan	in	het
Mobiliteitsplan.
In	het	2e	kwartaal	van	2021	is	de	bewonersparticipatie	gepland	(webinar	en	online
wijkbijeenkomsten).	De	gemeente	is	verantwoordelijk	voor	de	communicatie	over	deze
participatie,	maar	wij	zullen	het	op	de	website	van	Bewonersvereniging	Hoge	Dennen	zetten
zodra	wij	hier	meer	over	weten.

Cornélie	Ooms
Verkeerscommissie	Bewonersvereniging	Hoge	Dennen

Vragen,	opmerkingen,	suggesties?	
Mail	naar:	vchogedennen@gmail.com		

Financieel	Bericht
Door	de	Corona	is	er	nog	geen	ledenvergadering	geweest	en	is	het	financieel	jaarverslag	nog
niet	aangeboden.	We	hopen	dat	deze	in	het	najaar	van	2021	weer	kan	plaatsvinden.	De
financiële	situatie	van	onze	bewonersvereniging	is	in	ieder	geval	nog	steeds	gezond.	Van	het
heffen	van	de	contributie	van	€	12,-	per	jaar	is	voor	dit	jaar	afgezien	omdat	er	door	de	Corona
geen	activiteiten	mogelijk	zijn.	

Angelien	Willems-Dijkstra,	penningmeester

De	plannen	voor	de	Thomaskerk:	Iedereen	heeft	kennis	kunnen	nemen	van	de	plannen
van	ontwikkelaar	“De	Steenvlinder”	voor	de	Thomaskerk	om	daarin	appartementen	te
bouwen.	Het	gebouw	zou	wel	hoger	moeten	worden.	Steenvlinder	wil	goed	overleg	met
omwonenden,	waar	al	vragen	leven	over	o.m.	de	parkeerdruk.

	
	De	bouw	van	de	vestiging	van	Mattiaszorg	voor	wonen	en	begeleiding	van	14
volwassenen	met	lichte	of	matige	verstandelijke	beperking	aan	Hoog	Kanje	1.	De	bouw
vordert	gestaag.	Omwonenden	hebben	verteld	dat	overlegd	is	hoe	het	pand	wordt	bereikt.
Dit	gebeurt	geheel	via	Hoog	Kanje	en	niet	via	de	Oranje	Nassaulaan.

	
Extra	AED	in	de	wijk.	In	de	Julianalaan	is	een	initiatief	om	een	extra	openbare	AED	te
plaatsen.	Onze	vereniging	wil	graag	dat	er	in	de	hele	wijk	voldoende	AED’s	zijn	en	heeft	een
kleine	financiële	bijdrage	toegezegd.

	
Werkgroep	Duurzaamheid.	Deze	werkgroep,	die	al	vele	jaren	onder	de	vlag	van	de
Bewonersvereniging	actief	is,	wil	de	opgedane	kennis	over	verduurzamen	van	de	woning
graag	delen	en	ontwikkelt	daarvoor	een	vraagbaak.	Daarmee	kan	je	snel	zien	wie	je	in	de
wijk	kan	bevragen	over	een	bepaalde	maatregel.	Ook	werken	ze	aan	een	vernieuwende
methode	om	je	elektrische	auto	op	te	laden	en	daarvoor	overtollige	stroom	van	b.v.	je
buurman	te	kunnen	benutten.

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/

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.
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