
Na	alle	belemmeringen	(en	nee,	ik	ga
ze	 niet	meer	 noemen)	 hebben	we	 er
als	bestuur	weer	zin	in.	Zo	hebben	we
nieuwe	 bestuursleden	 (zie	 de	 foto
hiernaast)	 hebben	 we	 onze	 redactie
van	 de	 Nieuwsbrief	 versterkt	 en
hebben	 we	 mooie	 plannen.	 In	 deze
Nieuwsbrief	 lees	 je	 daarover.	Wist	 je
dat	 onze	 wijk	 100	 jaar	 geleden	 is
ontworpen	 en	 de	 eerste	 huizen	 in
1923	 zijn	 gebouwd?	 We	 willen	 met
elkaar,	 dus	 voor	 en	 door	 de	 wijk,	 dit

Eeuwfeest	komend	najaar	vieren.	De	eerste	plannen	ontvouwen	we	in	deze	Nieuwsbrief.

We	denken	dat	een	aantal	nieuwe	bewoners	van	Hoge	Dennen	nog	geen	kennis	heeft	gemaakt
met	 onze	 Bewonersvereniging.	 Daarom	 zal	 deze	 Nieuwsbrief	 ook	 huis	 aan	 huis	 verspreid
worden.	En	 als	 je	 als	 bestaand	 lid	mee	wil	 helpen	met	 een	 activiteit,	 een	 plan	 hebt	 voor	 het
Eeuwfeest,	ben	je	natuurlijk	ook	van	harte	welkom.	

Voor	nu,	iedereen	een	fijne	vakantie	gewenst!

Namens	het	bestuur,	Marius	Keij	(06-42525534)

Afgelopen	 jaren	 heeft	 onze	 vereniging	 aandacht
geschonken	aan	de	(sociale)	veiligheid	in	de	wijk.
Inmiddels	 is	 het	 totaal	 aantal	misdrijven	 in	Zeist
en	 ook	 in	 Hoge	 Dennen	 gedaald.	 Door	 recente
(pogingen	 tot)	 inbraken	 hebben	 inwoners
gevraagd	om	weer	‘ns	aandacht	aan	onze	veiligheid	te	schenken.

Afwezig	tijdens	vakantie?

Onze	wijkagent	gaf	op	een	vorige	wijkavond	de	volgende	adviezen	bij	afwezigheid:
Camerabewaking	is	geen	garantie	dat	er	niet	wordt	ingebroken;
Zet	een	auto	(b.v.	van	de	buren)	op	de	oprit;
Zorg	voor	buitenverlichting	met	bewegingsensoren;
Zorg	altijd	voor	gecertificeerd	hang-	en	sluitwerk;
Zorg	dat	je	woning	bewoonbaar	lijkt	door	b.v.	tijdschakelaars;
Licht	je	buren	in	zodat	zij	wat	extra	kunnen	opletten;
Je	mag	bij	onraad	altijd	112	bellen.
	

Buurtpreventie
Op	meerdere	 plekken	 bij	 binnenkomst	 van	 de	wijk	 zie	 je	 de	 bordjes	 “Attentie	 Buurtpreventie”.
Deze	bordjes	zijn	na	overleg	tussen	de	gemeente,	de	politie	en	onze	vereniging	opgehangen	om
te	laten	zien	dat	wij,	inwoners,	op	elkaar	letten.	Daarvoor	zijn	er	in	de	wijk	meerdere	appgroepen,
die	 in	contact	staan	met	de	wijkagent.	Deze	appgroepen,	die	gezamenlijk	dekkend	zijn	voor	de
wijk,	 zijn	alleen	bedoeld	om	actuele	veiligheidsonderwerpen	 te	delen	 (dus	geen	berichten	over
weggelopen	 poezen!).	 Nog	 geen	 deelnemer	 aan	 1	 van	 de	 groepen?	Meld	 je	met	 je	 telefoon-
nummer	aan	via	de	coördinator	Otto	Laureijs:	ottolaureijs@gmail.com.

Binnenkort	 begint	 de	 vakantieperiode.	 Iedereen	gaat	 dit	 jaar	weer	weg	en	de	wijk	wordt	 leger.
Laten	we	er	met	elkaar	voor	zorgen	dat	Hoge	Dennen	veilig	is!

Als	 lid	 van	 de	 commissie	 Leefomgeving	 ben	 ik	 gewend	 aan
verhandelingen	 over	 ruimtelijke	 structuren,	 bouwstijlen	 van
woningen,	restauratie	van	de	woonomgeving.	Maar	bepalend
voor	de	wijk	zijn	toch	de	mensen.	Een	dagelijkse	verschijning
in	 de	 wijk	 is	 een	 oudere	 heer	 vergezeld	 van	 een	 zwarte
bouvier,	klein	van	postuur,	handen	op	de	rug	en	licht	voorover
gebogen.	Hij	is	graag	buiten,	alsof	hij	zijn	achternaam	(Buiter)
eer	wil	doen.	Ik	noem	hem	Wim,	naar	mijn	favoriete	oom	van
moeders	kant.	

“Mag	ik	een	foto	van	u	maken?”,	vroeg	ik.	Wim	gaf	geen	direct
antwoord.	 Hij	 is	 zo	 aan	 mij	 en	 mijn	 voorspelbare	 vragen

gewend	dat	hij	 (zoals	gewoonlijk)	antwoordt:	”Dus	eh,	maar	eh….,	Ja,	 fijn	hè,	 lekker	buiten;	 ik
ben	graag	buiten…”.	Altijd	een	blij	mens,	ook	toen	de	laatste	storm	een	gemeentelijke	boom	zijn
achtertuin	injoeg	en	op	een	haar	na	zijn	kippenhok	miste.

“Zit	je	nog	op	het	karretje?	Of	even	niet?	Ja,	ik	vind	het	altijd	mooi	als	ik	de	Gouden	Koets	weer
langs	zie	komen.	Ik	denk:	ik	zit	er	nog	niet	in,	gelukkig….	Ja,	nee,	maar,	zo	bekijk	ik	het	hè.	Ik
heb	een	heel	andere	benadering,	en	dan	hou	je	het	ook	heel	lang	vol.”	In	augustus	wordt	hij	93.
Wijze	Wim	wandelt	de	tuin	in,	schoorvoetend	gevolgd	door	de,	uit	het	asiel	bevrijde,	dankbare
hond	Romy.	“Ik	ben	content	hé,	want	“gelukkig”,	dat	vind	ik	zo’n	raar	woord.	Met	content	zijn	kun
je	al	tevreden	zijn,	niet	waar	hé….”

Commissie	Leefomgeving,	Winfried	Willems

Het	foto-archief	van	de	gemeente	Zeist	bevat	helaas
weinig	 foto’s	uit	de	eerste	 jaren	van	Hoge	Dennen.
Maar	een	kinderhand	is	snel	gevuld.	Enig	speurwerk
leverde	 enkele	 fraaie	 plaatjes	 op	 van	 de	 toen
piepjonge	 wijk.	 Wat	 vooral	 charmeert	 is	 de	 leegte
van	de	straten	met	relatief	jonge	aanplant,	waardoor
de	 samenhang	 van	 de	 bebouwing	 veel	 beter
zichtbaar	 is.	 Het	 hoekpunt	 Frederik	 Hendriklaan	 -
Jan	 Willem	 Frisolaan	 bijvoorbeeld	 (westelijk
richting),	 ziet	 er	 inmiddels	 vrijwel	 onherkenbaar	 uit.
Daarom	heb	ik	de	oude	drie-onder-een-kapper	in	de
actuele	foto	geplakt.

De	storm	Eunice	van	18	februari	jl.	velde	de	220	jaar
oude	Linde	op	het	landgoed	Beek	en	Rooyen.	Hier
staat	een	leuk	filmpje	met	boswachter	Joris	Voluit.

Boswachter	Joris	gaf	de	moed	niet	op.	Hij	ging
proberen	zo’n	vier	meter	van	de	stam	te	behouden,
vanwege	het	legendarische	herstelvermogen	van
deze	boomsoort.	Rechts	staat	het	resultaat	(foto	29

mei	2022).	Gaat	ze	het	(opnieuw)	overleven?	Let	wel:	de	linde	is	de	enige	boom	die	je	in	het
Nederlands	vrouwelijk	aanspreekt.	Ik	denk	dat	ze	het	wel	gaat	redden…..

Het	 villapark	 Hoge	 Dennen	 (“bedoeld	 voor	 de	 kleine
middenstand”,	 ja,	 ja)	 begon	 een	 eeuw	 geleden	 als	 een
verzameling	 straten	 en	 gebouwen,	 met	 hier	 en	 daar	 een
zwerf-den.	 En	 kijk	 nu:	 wat	 domineert	 is	 het	 groen	 en	 de
riante	hoeveelheid	bomen,	met	hier	en	daar	een	doorkijkje
naar	een	stukje	dakgoot	van	de	buren.	Of,	ook	al	komt	het
zelden	voor,	een	verdwaalde	regenboog.
Hoge	Dennen	24	mei	2022	19:29;	locatie	niet	traceerbaar

De	toezegging	was	dat	de	reactie	op	de	inspraak	er	in	mei	zou	zijn.
Dat	is	niet	gelukt.	De	ambtenaren	geven	aan	wel	zo’n	beetje	klaar
te	 zijn,	 maar	 de	 verkiezingen	 spelen	 ons	 parten.	 Het	 nieuwe
College	en	de	nieuwe	 	Raad	hebben	 tijd	nodig	om	zich	 in	dit	 (en
veel	andere)	dossiers	te	verdiepen.	Jammer,	jammer!	Want	wij	zijn
uiterst	 benieuwd	 naar	 de	 reactie	 op	 onze	 serieuze	 en
belangrijke	verbetervoorstellen.	En	we	vragen	al	heel	 lang	aan	de
gemeente	op	welke	wijze	de	bewoners	straks	kunnen	reageren	op
de	antwoorden	van	de	gemeente.

Daarin	 zijn	 we	 ook	 echt	 niet	 de	 enigen!	 Op	 16	 juni	 hebben	 16	 betrokken	 organisaties	 *),
waaronder	 ook	 onze	 bewonersvereniging,	 in	 een	 brief	 en	 tijdens	 een	 politiek	 spreekuur
nogmaals	 bij	 de	 Gemeenteraad	 en	 het	 College	 aangedrongen	 op	 meer	 aandacht	 voor	 de
bewoners	en	meer	begrip	voor	lokale	omstandigheden.

Ons	standpunt	blijft:	Natuurlijk	speelt	een	‘visie’	altijd	op	hoofdlijnen,	maar	wij	willen	wel	dat	die
hoofdlijnen	 dan	 HELDER	 zijn.	 Zodat	 je	 bij	 de	 volgende	 fase	 (het	 vernieuwen	 van
bestemmingsplannen)	 geen	 onnodig	 oeverloos	 getouwtrek	 krijgt,	 en	 je	 als	 bewoner	 kunt
snappen	wat	je	leest	en	weet	waar	je	aan	toe	bent.

Commissie	Leefomgeving

De	verschillende	bruggetjes	 rond	de	wijk	zijn	onlangs
van	 nieuwe	 leuningen	 voorzien.	 Origineel	 zijn	 de
worteleinden	die	men	als	kopversiering	heeft	gebruikt.
Is	 de	 gelijkenis	met	 de	Weerwolven	 van	Wakkerdam
toeval?	 “Ja”,	 zei	 desgevraagd	 de	 opzichter,	 die
dinsdag	 31	mei	 nog	 druk	 aan	 het	 bruggetje	 nabij	 de
Bernhardlaan	bezig	was.	 “Het	 leek	ons	gewoon	weer
eens	 wat	 anders.	 En	 deze	 aanpak	 is	 wel	 een
Nederlandse	primeur,	dus	zet	dat	vooral	in	je	krantje.”

Misschien	is	deze	huiskamervraag
wel	leuk	voor	de	speurders	onder	u:

Welke	straat	en	huisnummers	in
Hoge	Dennen	zijn	dit?	Stuur	uw
reactie	naar:	info@hogedennen.nl	en
maak	kans	op	een	hand	van	de
quizmaster…

Commissie	Leefomgeving,	Winfried	Willems
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Bekijk	de	webversie

Beste	buren,

Veiligheid	in	de	wijk

Beste	buurtgenoten,
Wat	is	het	toch	fijn	dat	we	het	leven	weer	kunnen	oppakken	en	de	activiteiten	weer	op	gang
komen.	Een	mooi	voorbeeld	was	de	drukbezochte	Koningsdag	bij	het	Julianaplein.	Graag
organiseren	wij	komend	jaar	in	onze	mooie	wijk	Hoge	Dennen	nog	meer	activiteiten.

We	zijn	inmiddels	onze	activiteitenkalender	aan	het	opstellen	en	denken	daarbij	bijvoorbeeld
aan:
Nieuwjaarsborrel	Januari,	voor	de	hele	wijk,	in	het	Binnenbos
Thema	avonden:	spreker	(bv.	burgermeester	of	kennissessie	over	veiligheid/duurzaamheid)
Eens	per	4-8	weken	borrel	Binnenbos	vrijdagmiddag
Pubquiz	/	kookavonden
Disco	voor	jongeren	/	jeugdsoos
Knutselmiddag	voor	jonge	kinderen
NL	Doet
Lustrumfeest	zomer	Hoge	Dennen	in	oktober
Sinterklaas	door	de	wijk
	

Om	dit	te	kunnen	organiseren	hebben	we	jouw	hulp	nodig!!	We	zijn	op	zoek	naar	enthousiaste
buurtbewoners	die	mee	willen	helpen	met	het	organiseren	van	deze	activiteiten.	Uiteraard
mogen	dit	ook	andere	activiteiten	zijn	die	hierboven	niet	genoemd	staan.

Eén	belangrijke	activiteit	willen	we	er	al	wel	vast	uitlichten.	Ons	Lustrumfeest!	Jazeker:	Hoge
Dennen	‘bestaat’	100	jaar	en	dat	moet	gevierd	worden.	Het	feest	zal	naar	verwachting	in	het
najaar	plaatsvinden.	Een	concrete	datum	en	locatie	volgt.	Zodra	hierover	meer	duidelijkheid
bestaat	zullen	we	dat	via	de	reguliere	kanalen	(o.a.	nieuwsbrief,	Facebook,	etc)	kenbaar	maken.

Naast	het	organiseren	van	activiteiten	zijn	we	ook	op	zoek	naar	een	buur	die	actief	wil	zijn	op
het	gebied	van	ruimtelijke	ordening.

Ben	jij	die	enthousiaste	buurtbewoner	die	ons	graag	helpt,	dan	horen	wij	het	graag!

Stuur	een	mail	naar:	anke.swierstra@gmail.com	of	stuur	een	berichtje	naar	06-30600450.

Nog	altijd	buiten…..
Geplaatst	met	instemming	van	Wim	Buiter

Mobiliteit	en	Verkeer
Bij	de	Raadsbehandeling	van	het	Mobiliteitsplan	heeft	onze	wijk	stevig	 ingesproken.	Dat	heeft
toezeggingen	van	de	gemeente	opgeleverd,	en	dat	begint	ook	echt	te	werken.

Twee	voorbeelden:
Omdat	 de	 digitale	 gemeentekaart	 met	 alle	 inbreng	 van	 onze	 bewoners	 ineens	 was
verdwenen,	hadden	wij	om	het	basisbestand	gevraagd.	Dat	hebben	wij	inmiddels	ontvangen
en	we	hebben	als	Verkeerscommissie	opnieuw	een	alle	punten	naar	 locatie	verzameld.	Zo
hebben	 we	 weer	 een	 goed	 overzicht	 dat	 we	 de	 komende	 tijd	 nog	 beter	 bruikbaar	 gaan
maken	 (ons	 streven:	 een	 soort	 ticketsysteem	waarmee	 een	 vraag	 of	melding	 kan	worden
gevolgd	totdat	het	opgelost	is).
We	 hebben	 de	 afgelopen	 maanden	 al	 twee	 keer	 wat	 gestructureerder	 overleg	 met	 de
gemeente	gehad.	De	eerste	keer	was	oriënterend,	de	tweede	keer	hebben	we	de	gemeente
uitgenodigd	 voor	 een	 fietsritje	 langs	 een	 aantal	 lastige	 punten	 in	 onze	 wijk	 (onder	 meer:
fietsproblemen	op	Hoog	Kanje,	rotonde	Hoog	Kanje,	Arnhemse	Bovenweg	tussen	Van	Ee	en
Frederik	Hendriklaan,	fietsen	op	de	Prins	Bernhardlaan).

Onze	inbreng	bleek	volkomen	terecht	te	zijn,	verbeterambities	komen	op	deze	manier	duidelijk
beter	tot	stand.	We	krijgen	ook	duidelijker	info	over	de	concrete	voornemens	van	de	gemeente.
Zo	gaan	nog	dit	jaar	5	rotondes	in	Zeist	worden	verbeterd.	De	voetpaden	en	fietsstroken	komen
verhoogd	 te	 liggen,	 wat	 de	 veiligheid	 zeker	 bevordert.	 En	 de	 kruising	 Jagersingel/	 Wouden-
bergseweg	gaat	 (volgend	 jaar?)	ook	een	 rotonde	worden.	Aanpak	van	de	 (kruisingen)	Oranje
Nassaulaan	kost	de	gemeente	meer	tijd	dan	gedacht.	Dat	wordt	nu	verwacht	in	2023.

Ons	streven	de	komende	tijd	is	om	dit	soort	lijstjes	concreter	te	maken	in	aanpak	en	tijd.	Zodat
iedere	bewoner	kan	weten	wat	er	in	zijn/haar	omgeving	staat	te	gebeuren.

Verkeerscommissie	Hoge	Dennen
Heb	je	vragen	of	wil	je	meedoen:	mail	naar	vchogedennen@gmail.com.

Stukje	geschiedenis

Na	220	jaar:	de	oude	dame	is	geveld

Omgevingsvisie	Zeist

*)	acht	wijk-	en	bewonersverenigingen,	drie	(groene)	Zeistbrede	organisaties,	en	vijf	themaorganisaties
en	-groepen.	Wil	je	de	brief	van	16	organisaties	ontvangen,	of	wil	je	meedoen	in	onze	commissie,	mail	naar
visie.hdkb@comma-zeist.nl

Weerwolven	in	de	wijk?

Huiskamer	vraag???

Kijk	hier	wat	er	te	doen	is	in	het	Binnenbos.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=ipjmPql7oe0
http://www.hogedennen.nl/
http://www.hogedennen.nl/
https://bewonersvereniging-hogedennen.email-provider.eu/web/racw2lzhg7/rpl8bqdpak
http://www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/
http://www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://bewonersvereniging-hogedennen.email-provider.eu/unsubscribe/racw2lzhg7/rpl8bqdpak
https://bewonersvereniging-hogedennen.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=racw2lzhg7&l=__________&m=__________
mailto:info@hogedennen.nl
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