Nieuwsbrief oktober 2021

Bekijk de webversie

Ontmoet elkaar
op de ledenvergadering
8 november 20:00 uur in het
Binnenbos

Deze Nieuwsbrief staat in het
teken van onze Algemene
Ledenvergadering (ALV) op 8
november a.s.. Wat is het fijn dat
we weer bij elkaar kunnen komen
en kunnen ontmoeten. Dat is
immers de kern van elke
vereniging! Op de ALV willen we
samen vooruitkijken.
Ook gaan we het nieuwe bestuur
kiezen en officieel installeren.

^

V.r.n.l.: Marius Keij, Angelien Willems-Dijkstra, Greet Kloosterman, Marianne van Praag en Anke Swierstra.

We verwelkomen 2 nieuwe kandidaat bestuursleden. Nu er steeds meer jonge gezinnen in de
wijk komen wonen moet ons bestuur een afspiegeling van de wijk blijven, dus van harte welkom
Anke en Greet. Zij stellen zich in deze Nieuwsbrief graag voor.
Hoewel grotere bijeenkomsten 2 jaar lang omogelijk waren is er toch van alles gebeurd in en
rondom de wijk. Diverse actieve leden meldden zich aan en wisten elkaar te vinden. Deze en
eerdere Nieuwsbrieven zijn daarvan getuige en op de ALV zullen de diverse commissies zich
persoonlijk presenteren. Als je je geïnspireerd voelt, wilt meedoen, meedenken, of zelf plannen
wil uitwerken ben je natuurlijk altijd welkom. We zien je graag op de ALV!
Namens het bestuur,
Marius Keij

Agenda ALV Bewonersvereniging Hoge Dennen
8 november 2021 20:00 uur
1. Jaarrekening en begroting (download PDF hier of van onze website)
► decharge door ALV van de jaarrekening;
► oproep voor een kascontrolecommissie voor het nieuwe activiteiten-/boekjaar.
2. Samenstelling van het Bestuur:
► vertrokken zijn: Cees Brinkhuis, penningmeester, en Karien Guldemond;
► tussentijds toegetreden zijn: Angelien Willems-Dijkstra, penningmeester,
en voor tijdelijk Wim de Braak, (commissie leefomgeving);
► aftredend vanwege afloop termijn zijn:
Marius Keij, voorzitter en commissie duurzaamheid (herkiesbaar),
Marianne van Praag, commissie verkeer (herkiesbaar) en Martijn Moonen;
► nieuwe aanmeldingen zijn er van: Anke Swierstra en Greet Kloosterman.
3. Afscheid van de voormalige bestuursleden.
4. Kennismaking met de nieuwe wijkmanager Bram Wispelweij
5. Presentaties van de commissies
► duurzaamheid
► verkeer
► leefomgeving
BORREL
NB. De RIVM-coronarichtlijnen worden gevolgd.

Mobiliteitsplan
De gemeente Zeist werkt op dit moment aan het Mobiliteitsplan. Dat is het nieuwe
verkeersplan voor de gehele gemeente. Vóór de zomer was de eerste inspraak.
Alle bewoners konden met behulp van ‘prikkers’ op een digitale kaart problemen en
suggesties aangeven. Dat zijn er in totaal 1.225 geworden! Daarvan kwamen er
een kleine 150 uit Hoge Dennen / Kerckebosch (zie hierboven).
Op de gemeentelijke website Omzeist.nl, staat hier een interactieve versie van de
knelpuntenkaart.
Behalve knelpunten mikken op dat ‘prikbord’ konden we ook meedoen aan online
wijkbijeenkomsten. Als Bewonersvereniging hebben we ingesproken en op 5 juli
tenslotte een schriftelijk reaktie gestuurd. Dit document staat hier en ook op onze
website.
Cornélie Ooms, Verkeerscommissie Hoge Dennen

Lasergunnen
Soms zou je automobilisten neer
willen halen als ze weer eens
veel te hard rijden in je
woonstraat. Een lasergun, daar
kan dat mee. Snelheid levert
irritaties op, zeker wanneer er
grove overschrijdingen zijn.
Door herinrichting van wegen en straten wordt naar snelheidsreductie gestreefd. Deze zaken
zullen zeker aan de orde komen in het Mobiliteitsplan.
Maar daarnaast is er het gedrag van de automobilisten. Ook daar zou je af en toe wat aan
herinrichting willen doen, minstens aan bewustwording…
Samen met de “buren” van Nieuw Kerckebosch hebben we contact gelegd met Veilig Verkeer
Nederland. Die verkeersveiligheidsclub bezit een aantal laser-snelheidsmeters waarmee je als
bewoners zelf de snelheid van auto’s kunt meten. Je kunt dan ook zelf met – bij voorbeeld –
borden feedback aan automobilisten geven. Grote borden met duimpjes en/of smileys zijn
beschikbaar.
We zien in Hoge Dennen / Kerckebosch zeker 3 wegen waar deze aanpak nuttig kan zijn. Dit
project is nog maar nét gestart. Wellicht kunnen op sommige plekken schoolkinderen meedoen,
en misschien wil de politie meewerken door al te grove overtreders aan te houden (want dat
mogen en willen we zéker niet zelf doen!).
Wil je meedenken en meedoen, meld je aan via info@hogedennen.nl
Namens Verkeerscommissie en Commissie Leefomgeving,
Wim de Braak

Helpt u mee DOPPEN SPAREN voor de
geleidehond?
Wilt u ook meehelpen om de stichting KNGF
GELEIDEHONDEN aan meer geld te helpen voor het
fokken en opleiden van geleidehonden??
Door het sparen van doppen kunt ook u uw steentje
bijdragen!
In 2019 is de doppenopbrengst maar liefst ruim € 45.000,geweest. Een kleine moeite om te proberen daar een nog
hoger bedrag van te maken. De doppen worden verwerkt en
daarna worden er onder andere plastic pallets van gemaakt.
Het is de bedoeling dat u schone/droge doppen inlevert en
om het u gemakkelijker te maken kunt u in uw eigen buurt
de doppen afleveren bij:
familie Hogenhout
Amalia van Solmslaan 60
Vlak voor onze poort (Amalia van
Solmslaan 60) staan twee bakken
waarin u uw doppen (in een plastic
zakje) kunt deponeren.
Het gaat om harde plastic
doppen/deksels, denk aan doppen van:
•

Frisdrankflessen

•

Melk- of yoghurtpakken

•

Wasmiddelen

•

Zeep- en shampooflessen

•

Deo- en spuitflessen

•

Slagroombussen

•

Pindakaas- en chocoladepastapotten

•

Doppen van voedings/eiwitdrankjes.

En nu maar hopen dat de bakken goed gevuld worden!
Alvast hartelijk dank voor uw eventuele moeite!
Mieke Hogenhout

Even voorstellen!

Mijn naam is
Anke
Swierstra en
ik ben 43
jaar.
Ik woon sinds de zomer van 2018 met veel
plezier aan de Oranje Nassaulaan in Zeist. Hier
woon ik samen met mijn man Christoph en
onze dochters Sophie (12) en Nathalie (10).
Daarnaast hebben we nog twee (voor mij
bonus) zoons Pieter (26) en Sander (25), die
niet meer thuiswonend zijn.
In het dagelijkse leven ben ik
Programmamanager Duurzaamheid bij
Achmea. Duurzaamheid is een belangrijk en
steeds actueler wordend thema, waar ik mij
graag voor in zet. Dit gaat verder dan alleen
klimaat, maar omvat bijvoorbeeld ook de
biodiversiteit en sociale aspecten. Hoe zorgen
we voor een inclusieve samenleving waarin
iedereen mee kan doen?
Vanuit dat perspectief vind ik het een eer deel
te mogen nemen aan het bestuur van onze
bewonersvereniging Hoge Dennen. Graag zet
ik mij in om onze mooie wijk in gezamenlijkheid
verder te ontwikkelen.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om op de
racefiets over de Heuvelrug te fietsen en te
genieten van de mooie natuur of lekker te
wandelen. Ook doe ik aan trimhockey en kan ik
genieten van mooie reizen, of juist heerlijk thuis
met familie of vrienden en een lekker glas wijn.

Mijn naam
is Greet
Kloosterman en ik ben
40 jaar.
Met veel plezier woon ik op de Amalia
van Solmslaan, samen met mijn man
Reinier en kinderen Noor (11), Zeger (9)
en Stella (4). We zijn zo’n 4 jaar geleden
vanuit Amsterdam naar Zeist verhuisd
en het bos, de wijk en de natuur bevalt
ons heel erg goed!
Ik werk bij ABN AMRO en hou me daar
voornamelijk bezig met het opzetten van
omscholingsprogramma’s en organisatie
inrichting. Ook naast mijn werk vind ik
het belangrijk om bezig te zijn met
maatschappelijke thema’s en hierin zit
mijn motivatie om actief te worden in de
bewonersvereniging. Leefgenot, sociale
cohesie en duurzaamheid worden
steeds belangrijker en ik denk dat we
hier samen een hele mooie bijdrage aan
kunnen leveren in onze wijk.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten met
familie en vrienden; mountainbiken door
het bos of actieve wandelingen. Ik geniet
ook heel erg van nieuwe ontmoetingen,
reizen en concerten.
Leuk om je op de ALV te zien en horen!
Groet,
Greet Kloosterman

Ik heb er zin in en hoop jullie tijdens de ALV te
ontmoeten!
Groeten,
Anke Swierstra

Bericht van de penningmeester
Op 14 september 2021 heeft u de mail ontvangen over de betaling van de contributie voor het
activiteitenjaar van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Inmiddels heeft meer dan
de helft van de leden al betaald. Maar een groot deel dus nog niet. Daarom hierbij de oproep
aan de leden die nog moeten betalen!
Betaal alsnog zo spoedig mogelijk de contributie door € 12,- over te maken naar
bankrekeningnummer NL21ABNA0630438684 t.n.v. van Hoge Dennen Bewonersverenging.
Bij de betaling graag de postcode en het huisnummer vermelden.
Angelien Willems-Dijkstra

Omgevingsvisie Zeist
De voortgang
Het blijkt lastig voor onze gemeente, die nieuwe Omgevingswet. Ook voor burgers, zoals de
bewoners van onze wijk, is het heel vaak nog ‘ver van m’n bed’. Logisch, want er is ook weinig
voorlichting over gegeven. Maar vergis je niet. In een klein landje als Nederland spelen grote
belangen bij nieuwe ruimtelijke plannen.
Een tevoren goed doordachte lange termijnvisie kan veel latere planellende voorkomen.
De Omgevingsvisie wordt de basis voor daarna op te stellen Omgevingsplannen (die in de oude
wet bestemmingsplannen heetten). De Omgevingsvisie is eigenlijk hetzelfde als het vroegere
Structuurplan (of Structuurvisie). Voor Zeist ligt er sinds 2011 zo'n Structuurvisie. Simpel
gezegd, moeten we die nu dus gaan actualiseren en krijgt het, vanwege de nieuwe wet, een
andere naam.
Verwarrend genoeg spreekt de gemeente Zeist in haar voorlichting en op haar website over de
“Ruimtekaart van Zeist". Als je er toch een eigen naam aan wilt geven zou je het ook
"Structuurvisie 2021" kunnen noemen.
De gemeente worstelt ook met de (wettelijk voorgeschreven) burgerparticipatie. Die “inspraak”
was voor de zomer, en dat was absoluut onder de maat. Dat vonden niet alleen wij, maar ook
een fors deel van de andere wijkverenigingen. Die kritiek is gehoord want die leidde op 14
oktober tot een ‘dialoogbijeenkomst’ van wijkverenigingen met de gemeenteraad. Ook wij waren
daarbij en hebben samen met die andere verenigingen aan de Raad gevraagd een betere
participatieprocedure op te zetten. Het voorstel (zie kader) werd goed ontvangen door de Raad.
De Raad zal het College van B&W dringend adviseren het advies over te nemen. Zo hebben we
toch wel wat bereikt, al moeten we nog afwachten wat het College precies gaat doen.
In de ruimtelijke ordening is inspraak is van groot belang, juist omdat er zoveel verschillende
belangen per vierkante meter zijn in ons land. Breng die in kaart! Daarmee bevorder je een
goede besluitvorming en kom je tot betere plannen. Dat wordt erkend in de Omgevingswet.
Maar op de site van de Rijksoverheid staat ook letterlijk: ‘Met de Omgevingswet wil de overheid
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks
bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.’
Het lijkt zo te zijn dat onze gemeente 5 à 10.000 woningen in Zeist wil bijbouwen. Dan is toch de
vraag: Waar? Waarom? Voor wie? En wat betekent dat voor onze wijk? En hoe makkelijk gaat
de gemeente daar straks mee om? Net zo makkelijk als met de inspraak op de
Omgevingsvisie?
Wij zijn betrokken, nieuwsgierig, maar ook kritisch. Dus we houden proactief de vinger aan de
pols. En we onderhouden contact en werken samen met de andere wijkverenigingen en
deskundige organisaties als de Stichting Beter Zeist.
Eerder hadden we al een bewonersvisie op Hoge Dennen / Kerckebosch opgesteld. Als
hulpmiddel. Die staat hier op onze website. Wil je daarop reageren of wil je persoonlijk je kennis
en/of betrokkenheid met ons delen? Stuur ons een mailtje.
Wim de Braak en Winfried Willems
Commissie Leefomgeving i.o.
Gebruik voor reacties graag dit mailadres: visie.hdkb@comma-zeist.nl

^ Uit het Algemeen Dagblad, n.a.v. de dialoogbijeenkomst van 14 oktober.

Procesvoorstel van de wijkverenigingen en belangenorganisaties aan de Gemeenteraad:

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

Klimaatrobuust
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik over het initiatief van het Utrechts Landschap om de
watergangen in o.a. het Zeisterbos, Pavia en Hoog Beek en Royen te revitaliseren en
restaureren. Het project is weer een fase verder, las ik in het bericht van stafmedewerker Ivor de
Baat aan de betrokken wijken en belanghebbenden.
De terloops opgeplakte A4-tjes hebben plaatsgemaakt voor twee grote informatieschermen,
naast het bord bij het hertenkamp.

De informatieschermen geven de hoofdlijnen van het project. Meer diepgaande informatie over
het project staat in de Nieuwsbrief van oktober van Stichting het Utrechts Landschap
Winfried Willems, Commissie Leefomgeving

...zijn door de eerste herfststorm bomen omgewaaid onder meer op de Mauritslaan; de
Brandweer was snel ter plekke (zie foto boven).
...wordt de glasvezel nu echt “uitgerold”. Onze wijkmanager heeft verteld dat alle trottoirs en
paden na afloop van de werkzaamheden volledig zullen worden hersteld (zie foto onder).
...krijgt de Julianalaan dezer dagen een verkeersdrempel ter hoogte van de Julianahof,
waardoor de uitrit beter zichtbaar en veiliger wordt.
...lezen we in de krant dat de Oranjehof een speciale berging voor scootmobielen met
laadmogelijkheid krijgt. Van dat soort voorzieningen zijn er volgens de gemeente te weinig in
Zeist.

...wordt de glasvezel nu echt “uitgerold”. Onze wijkmanager heeft verteld dat alle trottoirs en
paden na afloop van de werkzaamheden volledig zullen worden hersteld (zie foto onder).

^

Wie weet meer van dit bijzondere, levensgevaarlijke stompje?

Zeist heeft grote namen gekend. "Welwillende Blijlevende Marsmannetjes, een ezelsbruggetje
voor drie ervan, die ik goed ken:
Rik Aalbert (Bert) Blijleven (6 april 1951). Een Amerikaanse tophonkballer van Zeister komaf.
Recent coachte hij nog het Nederlandse honkbalteam, als erebaantje.
Hendrik Marsman zullen de meeste wel kennen. In Figi staat een beeld van hem. En zeker
ook:
Willem Wilmink, de tekstdichter die door Wobke Klein werd verleid tot twaalf jaar
Zeisterschap (1979-1991).
Ik heb nagezocht of Willem, Blijleven of Marsman (de Welwillende Blijlevende Marsmannetjes
dus) ook in Hoge Dennen hebben gewoond. Jammer, dat is niet het geval.
Maar ik bewonder ze alledrie, in het bijzonder Willem Wilmink, in wiens voetsporen ik maar wat
graag zou willen treden.
Willem voelde zich in Zeist niet thuis. Er gebeurde toen, naar zijn smaak, werkelijk totaal
helemaal niets. Maar ik beleef Zeist toch echt anders. Het is er ronduit heftig als je er tenminste
oog voor hebt. En de verborgen verbanden ziet.
Neem het futiel detail op bovenstaande foto. Wat heeft dat te betekenen? Is het een afgezaagde
gasleiding? Een in onbruik geraakt paaltje, waar ooit een waarschuwing was?
Het staat midden op een kruising van bospaadjes, waar Peter R de Vries en Willem Holleeder
liepen op vrijdagmiddag 27 januari 2012 om 15:12 uur. Ik zag ze toen oversteken bij de Boswerf
parkeerplaats aan de Bernhardlaan. "De neus" was zojuist vrijgekomen. Hij had zijn
donkerblauwe ritsbare "hoodie" vluchtig over zijn hoofd getrokken. Peter R. stak juist voor mijn
Honda de drempel over. Was er een verband tussen het futiel detail in 2021 en die eerdere
onverwachte ontmoeting in 2012? De jaartallen zijn immers sterk verwant!
Had Willem soms de leidingen ontvreemd (voor koper zijn altijd kopers), of alleen balorig het
paaltje vernacheld? Of was het iets heel anders? Mijn suggesties zijn wellicht te ver gezocht.
Maar wat is het dan wel?
Wie weet meer van dit bijzondere, levensgevaarlijke stompje? Is de gemeente aansprakelijk als
mijn kleindochter er onverhoopt over struikelt? Kan er nog gas uit lekken? Is dat dan
ontvlambaar?
Stuur dan een bericht naar info@hogedennen.nl, onderwerp: "voetsporen".
Winnetou Willems, spoorzoeker

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.

