Nieuwsbrief juni 2021

Bekijk de webversie

Van de voorzitter,
We zijn op weg naar de ouderwetse saaie
ledenvergadering, maar hoe fijn kan dat
zijn!
Na anderhalf jaar coronastilte staan alle lichten op
groen om weer terug te keren naar de normale samenleving. Een samenleving waarin we weer
bijeen kunnen komen, elkaar ontmoeten, spreken en het fijnst: het mondkapje weer grotendeels
opbergen.
Eerst gaan we op vakantie om alles even achter ons te laten. Maar vanaf september willen we
er ook als Bewonersvereniging weer tegenaan gaan.
Onze vereniging is net als elke vereniging bedoeld mensen bij elkaar te brengen, elkaar te leren
kennen en samen iets te bereiken, nl. een leefbare wijk. Dat kon helaas een lange tijd niet
anders dan via beeldbellen. En daar is de sjeu nu wel vanaf.
Vanaf september gaan we gewoon weer de uitgestelde ledenvergadering houden, de
maandelijkse borrels oppakken etc. Ook willen we met jou en andere bewoners in gesprek over
de ruimtelijke omgeving, de verkeersplannen, de warmtetransitie. De gemeente heeft veel
plannen, die ook onze wijk raken. Hoe waardevol is het om daar met elkaar over te spreken en
standpunten uit te wisselen. Gelukkig kan dat ook weer.
Wij wensen iedereen een hele ontspannen en fijne vakantie en zien jou graag weer op onze
bijeenkomsten.
Namens het bestuur,
Marius Keij

Van de Verkeerscommissie Hoge Dennen
In de Nieuwsbrief van april 2021 schreven we over de Mobiliteitsvisie van de gemeente Zeist en
de mogelijke gevolgen daarvan voor onze wijk. Ook hebben wij u gewezen op de mogelijkheid
te reageren via vchogedennen@gmail.com. Er zijn reacties op de nieuwsbrief gekomen vanuit
de wijk en in de gemeenteraad is bij de behandeling van de Mobiliteitsvisie uiteindelijk door de
inbreng van de wijk- en buurtverenigingen een motie raadsbreed aangenomen dat maatwerk
moet worden toegepast als het gaat om (her)inrichting van wegen, d.w.z. dat het principe van
slechts 2 wegcategorieën niet rigide hoeft te worden toegepast.
De verdere stand van zaken is als volgt. De wethouder van verkeer heeft besloten de
ventwegen/fietspaden op de Oranje Nassaulaan te behouden. Er is subsidie voor de
kruispunten van de Oranje Nassaulaan om het 30km karakter van de laan te versterken.
Binnenkort worden de nieuwe schetsen bekend en dat hoort u dan ongetwijfeld. Wellicht wordt
dan ook duidelijk wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Ergens 2022?
MOBILITEITSPLAN

PARTICIPATIE

Nu de Mobiliteitsvisie is vastgesteld wordt er
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van het Mobiliteitsplan voor onze wijk.

NOGMAALS LET OP: ONLINE REACTIES PLAATSEN UITERLIJK 5 JULI 2021 !!
Hopelijk hebben wij u op deze manier voldoende op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen
rondom de verkeersplannen en de mogelijkheden om te participeren in het opstellen van het
Mobiliteitsplan voor onze wijk. Als verkeerscommissie proberen wij een gesprekspartner van de
gemeente te zijn en we zouden het waarderen als u uw reacties ook via
vchogedennen@gmail.com kunt delen, zodat wij op de hoogte zijn van uw mening over de
verkeerssituatie in de gehele wijk en die kunnen vertegenwoordigen.
Cornélie Ooms
Verkeerscommissie Bewonersvereniging Hoge Dennen

Binnengekomen inspraakreacties verkeer
De verkeerscommissie ontving n.a.v. plannen voor de
Oranje Nassaulaan in totaal 12 reacties van
bewoners. Dank daarvoor.
De wens om de fietspaden te behouden werd het
vaakst genoemd (6 maal). Daarna kwam de vrees dat
maatregelen leiden tot toename van verkeer op
andere wegen (4 keer genoemd).
De wens om de kruisingen op de Oranje Nassaulaan
veiliger te maken en het belang van de functie als
'ontsluitingsweg' werden ook genoemd, met daarna
de zorg voor het groen en met name de bomen, de
veiligheid van de rotonde bij Hoog Kanje, de wens om
in de gehele wijk klinkerbestrating toe te passen en
tot slot de reactie dat de gehele bebouwde kom naar 30 km zou kunnen.
Meer in algemene zin werd het volgende naar voren gebracht:
het belang van fietspaden/routes
bij maatregelen op één laan altijd rekening houden met de effecten op andere lanen
de veiligheid bij kruisingen is belangrijk bij wegen die een ontsluitingskarakter (lijken te)
hebben: de voorrangssituatie moet duidelijk zijn
de zorg voor groen en bomen is belangrijk en past bij het karakter van onze wijk
de veiligheid op de rotonde bij Hoog Kanje blijft aandachtspunt
overweeg de mogelijkheid om binnen bebouwde kom naar 30 km als norm te gaan
Ook deze suggesties zal de commissie verkeer bij de gemeente inbrengen en het zou goed zijn
als de bewoners dat ook zelf doen (let op: 5 juli sluit de inspraaktermijn op het Mobiliteitsplan.)
De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de afweging van belangen, zowel bij het
inrichtingsplan van de Oranje Nassaulaan, als bij het Mobilitietsplan.
Als bewonersvereniging streven we er naar dat de meningen en ideeën in de wijk daarbij goed
aan bod komen, ook al zijn ze soms tegenstrijdig.

Uit: Vuistregels voor inspraak,
gemeente Utrecht - 1979.

Omgevingsvisie Zeist
Wat
Onze gemeente werkt aan de Omgevingsvisie voor onze hele gemeente (de ‘ruimtekaart van
Zeist’). Die ruimtekaart wordt de basis voor alle toekomstige plannen met effect op de openbare
ruimte. De gemeente is nu halverwege het proces om die waardenkaart te maken. Ook voor
onze wijk is dat belangrijk. Daarom houden we ons er als Bewonersvereniging intensief mee
bezig.
Wanneer
Er zijn in februari/maart 2 online bijeenkomsten geweest. Daar hebben we ingesproken en we
hebben een Visie op onze wijk opgesteld en ingediend.
In de vorige nieuwsbrief hebben we die visie uiteengezet. Inmiddels staat een aangepaste
versie op onze website (hogedennen.nl/omgevingsvisie). Benieuwd naar alle resultaten van de
inspraak? Stuur ons een e-mail en we sturen je het document 'Zeist Waardensessies, of ga naar
onze website waar je dat document kunt downloaden.
De gemeente verwacht voor de zomervakantie de concept ruimtekaart op te leveren. Daarna
komt dit stuk 6 weken ter inzage. In die periode kunnen en zullen we feedback geven op het
concept.
Hoe
Als commissie doen we veel zelf, maar we zien ook dat de hele wijk Hoge Dennen /
Kerckebosch één ruimtelijk geheel is. Daarom hebben we contact met onze “buren” van de
wijkvereniging Kerckebosch.
Ook hebben we contact met de Stichting Beter Zeist. Daar is zeer uitgebreide kennis aanwezig
en we ontmoeten daar ook de andere wijken van Zeist.
Samen met de verkeerscommissie kijken we nu ook naar het Mobiliteitsplan dat in wording is.
Verkeer speelt in de leefomgeving immers vaak een grote rol.
En nog steeds zoeken wij bewoners, bij voorkeur met materiekennis in het ruimtelijke domein,
die onze commissie willen versterken. Ook reacties zijn altijd welkom.
Wim de Braak en Winfried Willems
Commissie Leefomgeving
visie.hdkb@comma-zeist.nl

----- Project Robuust Watersysteem moet water langer vasthouden -----

Droge Dennen
We hadden een nat voorjaar. Gelukkig. Veel van het leven om ons heen vaart er wel bij.
Onze wijk is prachtig gelegen tussen bossen, landgoederen en buitenplaatsen met mooie
namen, waarvan de mooiste alles nog eens dichterlijk samenvat: "Stichtse Lustwarande".
Het Utrechts Landschap is gestart met een project "Robuust Watersysteem" dat tot doel heeft:
".... watergangen en bouwkundige objecten te revitaliseren en restaureren met meerwaarde voor
natuur, cultuurhistorie, waterkwaliteit en klimaatadaptatie....".
Ik zag het terloops: er hing een A4-tje geplakt rond een boom bij de keiendam ter hoogte van het
hertenkamp. De ophangtechniek was afgekeken van wanhopige huisdierbezitters op zoek
naar "Poekie".

Ik meldde me onmiddellijk aan voor de excursie

ter plekke verdorren. Opwarming van de aarde,

(17 juni, 13:30, 30 graden) van het Utrechts

verzuring van de regen, verdroging.

Landschap om uitleg te krijgen. Ivor

Het verzwakt het immuunsysteem van de

(stafmedewerker) en Joris (boswachter)

bomen.

maakten van hun hart geen moordkuil, terwijl

Gelukkig doet het Utrechts Landschap er wat

we langs sprengen en vijvers struinden, te
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beginnen bij de "koekepan" in het oosten, langs

waterschappen en de Erfgoeddeal, maar helaas

de keiendam, tot aan de stervende

niet van de professionele grondwaterslorpers.

beukenboom op Beek en Rooyen.

Die gaan gewoon door met wateronttrekking,
want kennelijk is er geen wet of fatsoen die dat

"Was het leuk?" vroeg mijn vrouw na afloop. Ik

kan verhinderen.

antwoordde (als altijd) naar waarheid: "Ach,

Het onderhoud dat Utrechts Landschap nu gaat

alles gaat naar de klote...".

uitvoeren zal zeker helpen. En het

Hoe presteren professionele natuurbeheerders

omgevingsbewustzijn neemt daarmee gelukkig

het toch om je zo somber te krijgen? Ze hebben

ook toe. Ik heb de somberheid, na afloop, met

gelijk, dat is het ergste. We wonen niet in Hoge

een Rivellaatje weggespoeld, om plaats te

Dennen, we wonen in Droge Dennen. De

maken voor gepaste strijdbaarheid, naar het

Vitens, de boeren en de Vrumona slorpen het

voorbeeld van Joris. Mocht je hem (of een

water onder onze voeten vandaan. Met als

collega) eens tegenkomen in de Lustwaranda

gevolg dat de bomen afsterven.

(te herkennen aan zijn schutkleuren outfit en

"Je moet naar boven kijken...", had Ivor gezegd.

zijn passionele handgebaren), maak dan een

Als je goed keek zag je dat de dennentoppen

praatje. Alle beetjes helpen tegen de droogte.

Onderdeel van het project:
Achterstallig onderhoud van
vijvers en beschoeiing;
Meer en langer water
vasthouden;
Keienbrug, bruggetjes, stuw en
duikers herstellen;
De spreng in het Zeisterbos
schonen en beter herkenbaar
maken;
^ Boswachter Joris bij de herten

Winfried Willems, Commissie Leefomgeving

Een eigen buitenstopcontact voor je auto
De Werkgroep Duurzaam Hoge Dennen/Kerckebosch zoekt deelnemers voor een pilot. Heb je
een elektrische auto of overweeg je er een aan te schaffen dan is een eigen laadmogelijkheid
heel prettig
Als je zonnepanelen op je dak hebt dan gebruik je
de opgewekte energie meteen. Dat levert je
voordeel op, zeker als na 2023 het salderen
langzaam afgebouwd wordt. Het is nu mogelijk
om een buitenstopcontact van 230 volt bij je
eigen huis te maken met een kabel rechtstreeks
naar je eigen meterkast. De gemeente is zo
enthousiast over dit plan dat ze een budget
beschikbaar heeft gesteld om in een pilot de eerste bewoners die zo'n stopcontact willen
financieel te ondersteunen. Ben je geïnteresseerd of wil je meedoen met dit buurtinitiatief?
Op vrijdagmiddag 9 juli vertelt wijkbewoner Erik Overbeeke en initiator van dit project van 14 tot
16 uur in het Energiecentrum van Mijn Groene Huis, Slotlaan 300 er over. Kijk ook op de
website: mijngroenehuis.nu.
Erik Overbeeke
info@hogedennen.nl

Op 24 juni was er een online inspraakavond van de gemeente Zeist over mobiliteit in
onze wijk. Speerpunten waren: Veiligheid, aanpak van de wegen en kruispunten, actieve
mobiliteit, schoolomgeving, duurzaamheid, parkeren en openbaar vervoer.
Namens de Verkeerscommissie namen Cornelie Ooms en Marianne van Praag deel. Marc
Uijland nam als privé persoon deel.
Punten die aan de orde kwamen waren:
- Vrachtverkeer/aanvoer van het winkelgebied op de rotonde Hoog Kanje-Oranje Nassaulaan
(ONL).
- Hard rijden op de ONL en op de andere lanen in de wijk.
- Consequenties voor omliggende lanen bij aanpak van de ONL kruispunten en rijbaan.
- De mogelijkheid om de rijbaan nu reeds te versmallen naar 4.80 meter i.p.v daarmee te
wachten tot de gehele ONL laan wordt gerenoveerd wordt bekeken op financiële haalbaarheid.
- De ONL komt over 6 tot 7 jaar aan de beurt voor renovatie.
- Momenteel zijn er twee weg-categorieën. Te weten: De erftoegangsweg waar 30 km per uur
gereden mag worden en de gebiedsontsluitingsweg waar 50 km p.u gereden mag worden. Er is
nu sprake van een derde categorie: de gebiedsontsluitingsweg waar 30 km p.u gereden mag
worden. Dit is een wettelijke besluitvorming die nog in proces is. Men wil dit nog in 2021
wettelijk hebben geregeld.
Voor onze wijk zou de Arnhemse Bovenweg in deze categorie kunnen vallen.
- Er was veel aandacht voor de verschillende en onveilig makende snelheden rond het
ziekenhuis.
- De voetgangersoversteek mogelijkheid bij het Jagershuys ontbreekt. Hier wordt ook naar
gekeken want men wil daar ook de stoplichten vervangen.
- In en rond de bossen rond onze wijk wordt veel geparkeerd, dit wordt als hinder en overlast
ervaren.
- De trottoirs in de wijk zijn slecht: ofwel te glad ofwel vol plassen bij regen. Dit maakt ze
ontoegankelijk voor voetgangers, mensen met rollators en kinderwagens. Men gaat veelal op de
rijbaan lopen hetgeen gevaarlijk is. De mogelijkheid van schelpenpaden (waterdoorlatend, goed
voor biodiversiteit omdat het verzuring tegen gaat en makkelijk te repareren) wil de gemeente
desgevraagd gaan bekijken.
- Bezorgdiensten/distributiehubs: de gemeente onderzoekt of voor het centrum een
'distributiehub' kan komen, waar zwaar vrachtverkeer de producten overlaadt in kleine
elektrische voertuigen die het vervolgens bij de winkels aanleveren. Voor HD/KB en andere
wijken met winkelcentra is er vooralsnog niet zo'n plan. Wel kijkt de gemeente of aan de randen
van wijken pakketkluizen zouden kunnen helpen bij het verminderen van de hoeveelheid
vrachtverkeer/bestelauto's in woonwijken.
- Suggestie om in Hoge Dennen/Kerckebosch (HD/KB) een aantal straten in te richten als
fietsstraten.
- Aandacht voor de onveiligheid bij de scholen in de wijk, m.n. aan de ONL en Hoog Kanje.
- Het lange termijn doel van de gemeente is om alle straten in HD/KB met klinkers in te richten
met als suggestie van bewoner om dat met stille klinkers te doen.
- Suggestie voor het vervangen van verharding voor groen als oplossing voor meerdere
vraagstukken: versmalling tegen hardrijders, toename biodiversiteit, betere
waterberging/ontlasting riool en wellicht geld besparen omdat groenbeheer gemiddeld
goedkoper is dan wegbeheer.
Cornélie, Marianne en Marc

MeanderOmnium is op zoek naar bewoners met hun ‘zwerfafval-hart’ op de juiste plaats én die
af en toe een bijdrage willen leveren om de nabije omgeving (in en rondom HD) schoon te
houden. De gedachte is om in het voorjaar – zomer – najaar 3 maal zwerfvuil te rapen met
behulp van een knijper en (indien gewenst) een vuilniszakring. Ongeveer 1,5 uur per keer. Als u
dit liever op eigen gelegenheid wilt doen, dan kan dat natuurlijk ook. Via de Omgevingsdienst
regio Utrecht (odru), bij veel mensen vooral bekend door de Boswerf, kan er een knijper en ring
voor u geregeld worden via een leenconstructie en kunt u die thuis bewaren. Misschien ook
gezellig en leerzaam om met uw kinderen te doen! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Sor Blessing, sociaal werker MeanderOmnium (06-43.72.53.94 of
via s.blessing@meanderomnium.nl)

...heeft de gemeente plannen om in de Julianalaan een verkeersplateau ter hoogte van de
Julianahof aan te leggen.
...is er vanaf 15 juni op dinsdag weer 'gewoon' GOUDEN KOFFIE van 10:00 -12:00 uur.
...was op 23 juni in Spathodea een overleg over toegankelijkheid (rolstoel, rollator) van onze
wijk. Spathodea vroeg aandacht voor de kleine, maar vele obstakels en liet ook filmpjes van
voorbeelden zien.
...liep het gezelschap, na de presentatie, zelf langs de probleemplekken, met ook de
wethouder achter een rolstoel.
...zegde de wethouder zijn betrokken aandacht toe, ook in het Mobiliteitsplan.
...zijn ook andere wijkbewoners volop bezig om vanuit de belangen van onze wijk een
bijdrage te leveren aan de Omgevingsvisie en aan het Mobiliteitsplan.
...kunnen de werkgroepen en het bestuur van onze BVHD nog
steeds versterking gebruiken!!!
...houden we ons strikt aan maximaal 30 afkortingen per
Nieuwsbrief.

(...leuk dat de jonge
er ook op staat....)

...zitten Elzelien Cleusters en Mieke Hogenhout na te praten over het hoge bezoek van
minister Hugo de Jonge aan de wijk. "Nee, nu kan ik helemaal niet meer weg uit Hoge
Dennen...." lacht Elzelien. Dit historische moment, 23 april 2021 15:46, is door de redactie
voor altijd vastgelegd. "Alsof ik met mijn overbuurman naar het Binnenbos wandelde, zo'n
gewone man eigenlijk...".
En wat vond Hugo er zelf van? Naar verluid zei hij het volgende (opname in handen van de
redactie): "Ja, ik heb veel belangstellende vragen gekregen over hoe het is om zo dicht bij
Elzelien Cleusters te zijn. We hadden direct een klik. Soms hadden we zelfs moeite om te
1,5 meter te bewaren (terwijl het toch mijn vak is). Nou, Elzelien is gewoon een mens van
vlees en bloed, net als jij en ik. Ze versprak zich ook een keer, noemde me pardoes "Hugo
Dennen". Waar het hart vol van is..... Ik wens Hoge Dennen en Kerckebosch nog veel
succes in de toekomst. Ze zijn in elk geval heel goed bezig in de bestrijding van de
eenzaamheid onder ouderen. Gouden Koffie, Gouden Koets: allemaal gouden ideeen.....
Chapeau d'or wat mij betreft."

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos.

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.

