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Bekijk de webversie

Beste buurtbewoner,
Normaliter hadden we elkaar al een keer getroffen op de nieuwjaarsborrel, vaste traditie
voor alle wijkbewoners. Nu bieden we een online nieuwsbrief maar wel mét perspectief!
Sommigen van jullie hebben het tijdens de ALV van november al vernomen, ons bestuur heeft
een nieuwe samenstelling. Daarnaast, met de lente in het vooruitzicht, nieuwe energie om
plannen te maken voor een actieve & fijne wijk voor jong en oud! Zodra we weer fysiek
samenkomen, zullen we deze plannen verder vormgeven. Graag breiden we het bestuur nog
met 1 a 2 buurtbewoners uit, om de verschillende thema’s die spelen in de wijk (woonomgeving,
verkeer, duurzaamheid) goed aandacht te kunnen geven.
Ben je geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@hogedennen.nl of benader ons als je meer
informatie wilt!
Voor deze nieuwsbrief: veel leesplezier en tot weerziens in de lente!
Namens de bewonersvereniging,
Marius, Anke, Angelien, Wim en Greet

Mobiliteitsplan
Sinds medio 2021 is de gemeente bezig geweest
met het nieuwe verkeersplan voor Zeist: het
Mobiliteitsplan. Veel bewoners van onze wijk
hebben daarbij ingesproken, meestal door
problemen in beeld te brengen via tekst bij een
“prikker” op een digitale kaart. Ook als
Bewonersvereniging hebben wij zo’n 50 punten
aangedragen. En in december/ januari hebben we ook bij de behandeling in de Gemeenteraad
stevig meegedaan, en niet zonder gevolg.
Wij hebben aangedrongen op meer en beter overleg met bewoners, en op eerdere openheid over
de uitvoering van plannen (wegreconstructies etc.). Beide vragen zijn positief beantwoord. Nog
wel niet helemaal zoals we hadden gewenst, maar het begin is er. Heel belangrijk vinden we dat
we ook de circa 200 “prikkers” die door bewoners binnen onze wijk zijn geplaatst, netjes digitaal
ter beschikking krijgen. Zodat we in het overleg met de gemeente systematisch kunnen gaan
volgen welke punten zijn behandeld, en met welk resultaat.
We hadden nog wel wat meer wensen, maar dit is een mooi begin. We gaan regelmatig
terugkoppelen in deze nieuwsbrief, en de verslagen van het overleg met de gemeente komen
allemaal via onze website voor iedereen beschikbaar.
Verkeerscommissie Hoge Dennen

Project Utrechts Landschap: de vossebes
Jonge aanplant symboliseert spreng
Utrechts Landschap werkt aan het klimaatbestendiger maken
van (onder andere) het Zeisterbos. Dit houdt in dat er niet
alleen meer water wordt vastgehouden, maar ook langer
wordt vastgehouden in het bos. Door de getroffen
maatregelen worden zowel de cultuurhistorische-als de
ecologische waarden van het gebied hersteld. Inmiddels staat
er weer water in een deel van de spreng. Daar waar dit niet
het geval is, zijn vossenbessen aangeplant om de loop van de
spreng te symboliseren.
Wat is een spreng? De waterpartij in het Zeisterbos begon bij
een natuurlijke waterbron, een zogenaamde sprengkop. Hier
borrelde grondwater omhoog afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. Vanaf de sprengkop werd
het water in de vorm van een bossloot naar de vijvers van Pavia en Hoog Beek & Royen
gevoerd. Vroeger waren er meerdere sprengen op de Utrechts Heuvelrug. Door de daling van
het grondwater zijn de meeste sprengen opgedroogd.
Wat is er gebeurd? Met uiterste zorgvuldigheid is de loop van de spreng weer zichtbaar
gemaakt. Daar waar mogelijk is de watergang weer watervoerend gemaakt. In een deel van het
terrein was dit niet mogelijk vanwege te lage grondwaterstand. Hier is vossenbes aangeplant
om de oorspronkelijke loop van de spreng zichtbaar te maken. Daarnaast is houtige opslag
verwijderd, er:l zijn beplanting en oevers gerevitaliseerd.
Waarom de keuze voor vossenbes? De vossenbes (Vaccinium vitis-idaea) komt van oudsher
voor in dit gebied en had op deze locatie kunnen groeien. Het is een groenblijvend struikje dat in
het najaar besdragend is. Er is gekozen voor autochtoon plantmateriaal dat biologisch (zonder
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) is gekweekt. De aanplant van deze struikjes
symboliseert dat hier ooit een spreng liep, de levensader in dit bos.

Omgevingsvisie Zeist
Wat vind jij echt belangrijk voor jouw buurt? Wat
moeten we absoluut blijven koesteren en
behouden, nu en in de toekomst? Die mooie
lanenstructuur? Het bos waarin je hardloopt of
het veilig kunnen spelen in je buurt? Anders
gezegd: wat zijn volgens jou dé waarden van
jouw buurt? Deze waarden wil de gemeente
namelijk vastleggen in de Omgevingsvisie.
De Omgevingsvisie is de “opvolger” van het
“oude” Structuurplan. Ook dat plan speelde het
afgelopen jaar. Er was bewonersparticipatie en
ook daaraan hebben we stevig meegedaan.
Vorig jaar stond in deze nieuwsbrief al de door
ons zelf opgestelde Visie van de bewoners op
de wijk Hoge Dennen/Kerckebosch.
In december werd het concept van de Omgevingsvisie door het College van B&W vastgesteld,
en vanaf januari lag dat concept formeel ter visie. Wie het nog wil inkijken, kan dat hier doen.
Het stuk is rijk geïllustreerd en er wordt veel aandacht besteed aan hoe mooi Zeist is. Veel is de
moeite waard om te koesteren en te verbeteren.
Vanaf 17 januari was er 6 weken tijd om formeel commentaar te leveren (door middel van
Zienswijzen, dat is de moderne versie van het Bezwaarschrift). Dat hebben we als
Bewonersvereniging ook gedaan, dat document vindt u hier op onze website.
De Omgevingsvisie is omvangrijk. Toch zijn er circa 100 zienswijzen ingediend, door milieu- en
bewonersverenigingen, maar ook door individuele bewoners. Het is ook een erg belangrijk plan
voor de toekomst van Zeist.
De gemeente verwacht in mei met een rapport met antwoorden op de zienswijzen te komen.
Daarna wordt het definitieve plan gemaakt. We zullen zeker terugkoppelen wat voor ons de
resultaten zijn.
Ons belangrijkste streven is dat de gemeente duidelijk (!) is in dit plan. Natuurlijk speelt een
‘visie’ altijd op hoofdlijnen, maar wij willen wel graag dat die hoofdlijnen dan wel HELDER zijn.
Zodat je bij de volgende fase (het vernieuwen van bestemmingsplannen) geen onnodig
oeverloos getouwtrek krijgt, en je als bewoner dus kunt snappen wat je leest en weet waar je
aan toe bent.
Commissie Leefomgeving

De Thomaskerk
In 2021 heeft Steenvlinder de Thomaskerk aan
de Oranje Nassaulaan 35 gekocht met het plan
hier tussen de 9 en 15 (casco klus) woningen te
ontwikkelen. De kerk wordt uiteraard behouden
maar ondergaat een transformatie naar wonen.
Het aantal woningen hangt af van de
conceptontwikkeling
Er is een klankbordgroep opgericht met zowel
direct omwonenden, buurtbewoners als
belangstellenden. Zij kunnen meedenken over
onder andere parkeren, groenvoorziening maar ook wat doen we met het oude interieur zoals
de kerkbanken, de liturgische tafel? Daarbij is het mogelijk om op de hoogte gehouden te
worden door aanmelding via de nieuwsbrief.
Wat is er nu al bekend?
Het zullen niet meer dan 3 woonlagen worden, zoals bij de omliggende eengezinswoningen;
Het zullen met name koopwoningen worden;
Alle woningen die worden gerealiseerd zijn grondgebonden (dus geen appartementen);
Alle woningen zullen worden verkocht met een zelfbewoningsplicht op om speculatie tegen
te gaan.

Koningsdag 2022
Voorjaar en dat betekent dat we ook weer richting
Koningsdag gaan. Zet 27 april in je agenda voor
allerlei leuke activiteiten door de wijk heen, van een
kleedjesmarkt in het Binnenbos tot een Free
Running clinic!
Het Oranje Comité komt binnenkort weer de
bekende boekjes huis-aan-huis brengen met daarin
alle informatie over Koningsdag!!

Ondertussen in de wijk
Oekraïne: Ook in onze wijk zet men zich in voor Oekraïne. Zo zijn er een aantal kinderen
die flessen ophalen voor giro 555. Opbrengst t/m dag 4: meer dan 70 euro!
Aanleg Glasvezel: Iedereen heeft recent van KPN netwerk bericht gehad wanneer de
huisaansluiting wordt gerealiseerd. Daarna moeten we er als wijk goed op letten dat de
trottoirs weer in goede staat worden gebracht. Nu liggen de trottoirs er door de slordig
dichtgemaakte sleuven heel slecht bij en zijn ze vaak onbegaanbaar voor kinderwagens en
rollators. Wij zullen er bij de gemeentelijk wijkmanager op aandringen dat dit in de hele wijk
snel wordt verbeterd.
Klimaatpaviljoen: Het Klimaatpaviljoen is een samenwerking tussen het Plantenasiel Zeist
en De Boswerf. In het paviljoen kan men zien hoe je zelf je huis en tuin kunt aanpassen aan
het veranderende klimaaat. Een klimaat dat zich kenmerkt door én drogere, hetere perioden
én perioden met heftige regenbuien. De opening wordt verwacht in mei 2022.

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.

