
Deze	Nieuwsbrief	staat	in	het	teken	van	de	jaarlijkse
ALV	van	onze	onvolprezen	vereniging,	die	we	op	15
november	 a.s.	 zullen	 houden.	 In	 deze	 Nieuwsbrief
vind	je	meer	informatie.	We	rekenen	natuurlijk	op	je
komst.

Een	 bestuursdelegatie	 heeft	 kennis	 gemaakt	 met
onze	 nieuwe	 wijkwethouder,	 Angèle	 Welting.	 Zij
heeft	 onder	 meer	 aangegeven	 vaker	 met	 de

bewonersverenigingen	 te	willen	overleggen	omdat	zij	 input	van	bewoners	en	wijken	belangrijk
vindt.	Dat	kunnen	we	alleen	maar	toejuichen.

Een	 belangrijke	 ontwikkeling	 is	 voorts	 het	 komende	 gesprek	 met	 de	 bewonersvereniging	 van
Kerckebosch.	We	hebben	samen	geconstateerd	dat	er	 veel	 thema’s	 zijn,	 die	beide	wijken	op
gelijke	wijze	aangaan.	Voorbeelden	zijn	de	 ruimtelijke	ontwikkeling,	verkeer	en	vervoer	en	het
groenbeleid.	Ook	kunnen	we	samen	activiteiten	ontwikkelen	en	nog	beter	 invulling	geven	aan
de	 programmering	 van	 het	 Binnenbos.	 Binnenkort	 gaan	 we	 met	 elkaar	 voor	 het	 eerst	 in
gesprek;	op	de	ALV	kunnen	we	daarvan	verslag	doen	en	zijn	benieuwd	naar	de	reacties	van	de
leden.

Wij	wensen	je	een	prachtige	herfst	en	zien	je	graag	op	de	ALV	op	15	november	a.s.

Namens	het	bestuur,
Marius

In	 Nederland	 en	 België	 gooien	 we
ontzettend	veel	weg.	Ook	dingen	waar	bijna
niets	mis	mee	is,	en	die	na	een	eenvoudige
reparatie	weer	prima	bruikbaar	zouden	zijn.
Helaas	 zit	 repareren	 bij	 veel	 mensen	 niet
meer	 in	 het	 systeem.	 Zeker	 jongere
generaties	 weten	 niet	 meer	 hoe	 dat	 moet.
Reparatiekennis	 verdwijnt	 snel.	 Dat	 is	 een
bedreiging	voor	een	duurzame	toekomst	en
voor	 de	 circulaire	 economie,	 waarin
grondstoffen	 telkens	 opnieuw	 kunnen
worden	gebruikt.

Daarom	 is	 er	 het	 Repair	 Café!	 Mensen	 met	 reparatiekennis	 krijgen	 de	 waardering	 die	 zij
verdienen.	Waardevolle	praktische	vaardigheden	worden	overgedragen.	Spullen	worden	langer
bruikbaar	 gemaakt	 en	 hoeven	 niet	 te	 worden	 weggegooid.	 De	 hoeveelheid	 grondstoffen	 en
energie	die	nodig	 is	om	nieuwe	producten	 te	maken,	wordt	beperkt.	Evenals	de	CO2-uitstoot.
Want	bij	het	fabriceren	van	nieuwe	producten	–	en	het	recyclen	van	oude	–	komt	CO2	vrij.

In	Zeist	werd	tien	jaar	geleden	het	Repaircafé	opgericht.	In	deze	periode	hebben	we	geopereerd
vanuit	diverse	 locaties,	maar	2	 jaar	geleden	zijn	we	neergestreken	 in	het	Binnenbos	waar	we
met	gemiddeld	8	vrijwilligers	elke	tweede	zaterdag	van	de	maand	aanwezig	zijn	om	ons	werk	te
doen.

Het	 is	 een	 ontmoetingsplaats	 in	 de	 buurt,	 waar	 het	 gaat	 om	 sámen	 repareren,	 om
kennisoverdracht	en	om	sociaal	contact	tussen	buurtgenoten.	Het	repareren	gebeurt	tíjdens	de
Repair	 Café-bijeenkomst,	 in	 aanwezigheid	 van	 en	 zo	 mogelijk	 met	 medewerking	 van	 de
eigenaar	 van	 het	 kapotte	 voorwerp.	 En	 zo	 hebben	 we	 in	 de	 afgelopen	 periode	 honderden
apparaten	 kunnen	 repareren.	 Meestal	 elektrische	 apparatuur,	 maar	 ook	 kinderspeelgoed,
meubels	en	kleding.

Op	 zaterdag	 12	 november	 staan	 we	 even	 stil	 bij	 het	 10-jarig	 jubileum.	 Iedereen	 die	 ons	 een
warm	hart	toedraagt	 is	van	harte	welkom	in	het	Binnenbos	tussen	10:00	en	11:00	uur	om	een
kopje	 koffie	 met	 ons	 te	 drinken	 met	 een	 taartje.	 En	 daarna	 gaan	 we	 weer	 door,	 business	 as
usual.

Iedereen	 kan	 komen	 met	 zijn	 kapotte	 spullen,	 wel	 eerst	 even	 aanmelden	 via	 e-mail.	 Kijk	 op
onze	website:	www.rc-zeist.nl

Op	de	huiskamervraag	uit	vorige	Nieuwsbrief	kwam	een	aantal
goede	antwoorden.	Eén	inzender	dacht	dat	het	de	Charlotte	de
Bourbonlaan	 zou	 kunnen	 zijn	 (huisnummer	 zo	 rond	 de	 30).
Maar	nee.

Het	 pand	 rechts	 op	 de	 foto	 is	 de	 Prins	 Hendriklaan	 63.
Daarachter	in	aflopende	nummering:	61,	59,	57	etc.	De	panden
63,61	 en	 59	 zien	 er	 nu	 zo	 uit	 (zie	 kleurenfoto).	 Zoek	 de
verschillen….

Aangezien	de	quizmaster	maar	twee	handen	heeft	wordt	het
lastig	de	beloofde	prijs	uit	te	keren.	Maar	deze	virtueel
uitgestoken	duim	voor	de	goede	inzenders	is	wel	het	minste
dat	ik	kan	doen…..

Een	van	de	inzenders,	ook	uit	de	Prins
Hendriklaan	stuurde	een	foto	van	zijn	eigen
pand	uit	de	tijd	dat	het	nog	een	winkel	was.
Hartelijk	dank	daarvoor!		Hij	schrijft:
“Misschien	aardig	om	eens	aandacht	te
schenken	aan	alle	winkels	die	er	waren	in	de
Frisolaan	en	de	Frederik	Hendriklaan.	Woon
zelf	al	45	jaar	in	het	huis	dat	werd	aangekocht
door	de	kruidenier	ten	Have	die	mijn	huidige
huis	ombouwde	tot	gezinshuis	voor	hem	en
zijn	gezin	met	5	kinderen.	Er	waren	nog	een
paar	winkeltjes	in	gebruik	zoals	de	bakkerswinkel	naast	mij	een	sigarenwinkel	met
herenkappers	faciliteit	en	een	elektriciteitswinkel.	Ook	de	slager	en	apotheek	en	groenteman	op
de	Johan		Frisolaan	hebben	jaren	gedraaid	totdat	het	nieuwe	winkelcentrum	Kerckebosch	werd
uitgebreid.”

Genoeg	over	de	Prins	Hendriklaan.	Deze	keer
zoek	we	het	verderop,	met	een,	naar	mijn
smaak,	prachtige	foto	van	een	schattig
gebouwtje.

Welke	straat	en	huisnummers	in	Hoge	Dennen
ziet	u	achter	het	gebouwtje	en	wat	zou	er	met
het	gebouwtje	zijn	gebeurd?	Stuur	uw	reactie
naar:	info@hogedennen.nl	en	maak	kans	op
nieuw	virtueel	gebaar	van	de	quizmaster…

Commissie	Leefomgeving,	Winfried	Willems
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Bekijk	de	webversie

Van	het	bestuur

Algemene	Leden	Vergadering
Graag	 nodigen	 we	 je	 uit	 voor	 onze	 jaarlijkse	 ALV	 inclusief	 interessante	 spreker	 ‘Greep	 op	 je
energie	rekening’	:

Datum:																											15	november
Tijdstip:																											20:00	uur
Locatie:																											Binnenbos

Naast	de	vaste	punten	van	de	ALV	organiseren	we	altijd	een	debat	of	nodigen	we	een	spreker
uit	over	een	actueel	 thema.	Dit	 jaar	hebben	we	Reinier	Pijnenburg	uitgenodigd	om	te	spreken
over	 de	 de	 ontwikkelingen	 op	 de	 energiemarkt.	 Iedereen	 wordt	 geconfronteerd	 met	 de	 hoge
energieprijzen.	Reinier	Pijnenburg	 is	onder	meer	eigenaar	van	Energiekantoor	Bosch	en	Duin
en	 kent	 de	 ontwikkelingen	 in	 de	 markt	 als	 geen	 ander.	 Hij	 zal	 ingaan	 op	 de	 actuele
ontwikkelingen,	vertellen	over	het	nieuwe	zgn.	dynamische	contract,	over	hoe	 je	eigen	stroom
slim	te	gebruiken	(smart	grid)	en	andere	ontwikkelingen,	die	op	ons	afkomen.	Uiteraard	zal	er
veel	ruimte	zijn	voor	je	vragen.

Kennismaking	met	de	nieuwe	wijkwethouder
Angèle	Welting
Met	 het	 nieuwe	 gemeentebestuur	 dat	 in	 het	 voorjaar	 aantrad,	 zijn	 ook	 de	 nieuwe	 wijkwet-
houders	 bekend	 geworden.	 Wij	 hebben	 kennisgemaakt	 met	 onze	 wijkwethouder:	 Angèle
Welting.	Angèle	kent	de	wijk	goed,	want	zij	woont	zelf	in	onze	wijk	en	is	lid	van	onze	vereniging.

Tijdens	het	kennismakingsgesprek	spraken	we	onder	meer	over	het	belang	van	het	betrekken
van	 bewoners	 bij	 ontwikkelingen	 en	 de	 rol	 van	 de	 Bewonersvereniging	 daarbij.	 Hoewel	 de
gemeente	de	bewoners	en	de	wijken	graag	actief	wil	betrekken,	is	dat	in	het	verleden	niet	altijd
goed	gegaan.

Wij	spraken	af	dat	de	gemeente	niet	alleen	tijdiger	de	bewoners	en	de	vereniging	zal	betrekken
bij	 ontwikkelingen,	 die	 de	 wijk	 aangaan	 maar	 ook	 duidelijker	 zal	 zijn	 over	 hoe	 het	 in-
/samenspraakproces	zal	verlopen.	Burgers	verliezen	hun	vertrouwen	als	ze	niet	weten	hoe	hun
reacties	 op	 een	 plan	 worden	 behandeld	 door	 de	 gemeente.	 Als	 onze	 vereniging	 belangrijke
informatie	krijgt	vanuit	de	gemeente	zullen	wij	die	altijd	doorspelen	via	de	Nieuwsbrief	of	onze
website.	Zo	komt	er	binnenkort	weer	nieuwe	informatie	over	de	plannen	voor	de	Thomaskerk.

Een	leuk	en	inspirerend	thema	was	ook	het	nog	intensiever	gebruik	maken	van	het	Binnenbos.
Allen	waren	het	er	over	eens	dat	het	Binnenbos	nog	niet	voor	alle	groepen	bewoners	een	“thuis”
is.	En	waarom	is	het	in	het	weekend	dicht?	Zouden	de	beide	bewonersverenigingen	van	Hoge
Dennen	en	Kerckebosch	samen	met	MeanderOmnium	en	de	gemeente	niet	kunnen	zorgen	dat
er	 in	 het	 Binnenbos	 voor	 nog	 veel	 meer	 groepen,	 zoals	 jongeren,	 jonge	 gezinnen	 etc.
activiteiten	 komen,	 ook	 in	 het	 weekend?	 Dit	 thema	 gaan	 we	 met	 onze	 buurvereniging
Kerckebosch	binnenkort	bespreken.

Een	datum	voor	een	vervolggesprek	voor	2023	is	al	vastgelegd.

Verantwoord	hout	stoken
Veel	 wijkbewoners	 zullen	 komende	 winter	 meer	 dan	 ooit	 de	 houtkachel	 gaan	 stoken.	 Het
bespaart	gas	en	een	houtvuur	is	altijd	gezellig.	Maar	zullen	we	als	goede	buren	een	beetje	op
elkaar	 letten?	Er	zijn	 immers	bewoners,	die	 last	hebben	van	de	houtstook	 (fijnstof),	omdat	ze
longproblemen	hebben	en	benauwd	kunnen	worden?	

Wij	hebben	in	deze	Nieuwsbrief	al	eerder	enkele	adviezen	voor	verantwoorde	stook	opgenomen
en	doen	dat	graag	nog	een	keer.

-Stook	niet	als	er	geen	of	weinig	wind	is.	De	rook	slaat	dan	neer.
-Gebruik	alleen	echt	droog	hout,	dat	niet	geverfd	of	geïmpregneerd	is.
-Verbrand	geen	papier	of	karton,	ook	niet	voor	het	aanmaken	van	het	vuur.
-Zorg	voor	goede	en	volledige	verbranding,	laat	het	vuur	niet	“smoren”,	dus	sluit	de	luchttoevoer
niet.
-Laat	de	schoorsteen	elk	jaar	schoonmaken.
-Zorg	 voor	 voldoende	 ventilatie	 in	 de	 woonkamer,	 zodat	 de	 kachel	 voldoende	 zuurstof	 kan
aanzuigen.
-Gebruik	alleen	gecertificeerd	hout,	zodat	er	sprake	is	van	verantwoord	bosbeheer.

Duurzame	open	huizen	route	Hoge	Dennen
Wil	je	meer	weten	over	het	verduurzamen	van	je	huis	en	comfortabeler	wonen?	Of	staat	er	een
verbouwing	op	de	planning	en	kijk	 je	naar	energiebesparende	mogelijkheden?	Kom	in	contact
met	buurtbewoners	met	een	duurzame	woning	en	leer	van	hun	ervaringen!	De	gemene	deler	is
dat	alle	deelnemende	buren	een	warmtepomp	hebben	aangeschaft.	Ze	nemen	 je	graag	mee
met	de	stappen	die	zij	hebben	gezet	en	overwegingen	die	ze	hebben	gemaakt.	

Wanneer:	zaterdagmiddag	26	november	(Blok	1:	13.00u	-	14.00u	&	Blok	2:	14.30u	tot	15.30u)
Aanmelden:Je	 kunt	 je	 aanmelden	 door	 het	 sturen	 van	 een	 e-mail	 naar	 info@hogedennen.nl.
Geef	daarbij	aan	welk	huis/(huizen)	je	wilt	bekijken	in	welk(e)	tijdsblok(ken).	Onder	vermelding
van	je	naam	en	het	aantal	personen.	

Onderstaand	een	korte	omschrijving	van	de	deelnemende	huizen:	

Oranje	Nassauplein
“Wil	 je	 zien	en	 vooral	 horen	hoe,	 in	 jouw	wijk,	 een	 jaren	 vijftig	 huis	naar	 “nul-op-de-meter”	 is
getransformeerd,	dan	is	dit	huis	de	moeite	van	het	bezoeken	waard.	Op	zich	is	er	in	en	om	dit
huis	niet	zo	veel	aan	techniek	te	zien,	waar	het	om	hier	vooral	om	gaat	is	de	samenhangende
aanpak,	een	verhaal	wat	ik	met	je	wil	delen.	Dat	doen	we	dan	aan	de	hand	van	een	presentatie/
toelichting	waar	de	titel	“van	het	gas	af	voor	dummies”	misschien	wel	passend	is.

Waarom	 langer	 wachten	 met	 je	 huis	 verduurzamen,	 comfortabeler	 maken,	 in	 waarde	 laten
stijgen	en/of	 de	energie-rekening	decimeren?	 Iedere	huiseigenaar	 heeft	 zo	 zijn	 eigen	doelen.
Voor	ons	was	het	hoofddoel	stap	voor	stap	naar	fossiel-vrij	wonen.	Alle	andere	doelen	kwamen
daar	als	een	bonus	bij.
	
Moeilijk	 te	 doen?	 Nee.	 Samen	 kunnen	 we	 het	 hebben	 over	 de	 basis-voorwaarden	 zoals	 het
hebben	 van	 een	 woonambitie,	 verkrijgen	 van	 onafhankelijk	 advies,	 een	 samenhangende
aanpak,	benodigde	 financiering	en	bekwame	 leveranciers.	En	niet	 te	vergeten,	de	voldoening
die	het	geeft	zo’n	aanpak	stapsgewijs	uit	te	voeren.
	
Voor	 meer	 informatie	 kun	 je	 ook	 al	 vast	 even	 kijken	 op	 de	 website	 van	 de	 duurzame	 huizen
route	(klik	hier)

Amalia	van	Solmslaan
Wil	je	jouw	kruipruimte	ook	isoleren	en	met	vloerverwarming	overstappen	op	een	warmtepomp?
Deze	 jaren	 30	 twee-onder-een-kap	 woning	 is	 klaar	 voor	 de	 stap	 naar	 een	 warmtepomp.	 Alle
basis	 isolatie	 is	 aangebracht:	 dak,	 vloer,	 glas	 en	 spouwmuur.	 We	 vertellen	 je	 graag	 specifiek
over	de	gekozen	schuimbeton	isolatie	voor	de	kruipruimte	en	de	recente	uitbouw.	Waarom	we
hiervoor	hebben	gekozen	en	wat	ons	dit	nu	oplevert.	
De	 warmtepomp	 zorgt	 voor	 de	 verwarming	 om	 later	 uit	 te	 breiden	 naar	 	 de	 warm	 water
voorziening	(oa	douche).	

Frederik	Hendriklaan
Stap-voor-stap	 is	 deze	 jaren	 30	 twee-onder-één-kap	 woning	 van	 het	 gas	 afgegaan.	 Met	 als
motivatie	milieu,	klimaat	én	comfort.
	
Bij	 verschillende	 verbouwingen	 is	 telkens	 gekeken	 naar	 wat	 nu	 logisch	 is	 als
verduurzamingsmaatregel.	Eerst	ging	dat	per	maatregel;	of	het	 financieel	rendabel	was.	Sinds
2019	is	een	routekaart	gemaakt	waardoor	naar	het	totaalplaatje	is	gekeken	om	van	het	gas	af	te
gaan	 (uiterlijk	 2050).	 De	 hele	 schil	 van	 het	 huis	 isoleren	 en	 ventileren	 waren	 als	 no-regret
maatregelen	logisch;	van	het	gas	af	was	iets	voor	later.	Toch	is	het	nu	al	zover:	sinds	juni	2022
geen	gas	meer.	Met	 een	water-waterwarmtepomp	vanwege	comfort	 in	 de	 zomer	 (koeling)	 en
verwarming	van	7,5m3	binnenzwembad	(bespaart	ruim	1500	kWh/jaar).
	
De	grote	stappen	zijn	gezet,	nu	nog	finetunen	qua	energieverbruik	en	isolatie.	Waar	zitten	nog
kieren?	Is	het	glas	dat	in	2008	HR++	was,	maar	nu	niet	meer,	isolerend	genoeg	of	moet	het	toch
worden	vervangen?	Wanneer	kan	de	elektrische	auto	als	huisbatterij	gaan	functioneren	voor	de
opvang	van	de	zonne-energie	overdag	en	gebruik	daarvan	’s	avonds?
	
We	vertellen	 je	graag	over	de	overwegingen	en	ontwikkelingen	 in	het	denken	die	hier	een	 rol
speelden.

Prinses	Irenelaan
Het	 is	 2001.	 Henk	 en	 Hilda	 Diepenmaat	 zijn	 er	 vroeg	 bij	 met	 hun	 eerste	 warmtepomp.	 Het
argument:	een	bovengemiddelde	kennis	over	wat	klimaatproblemen	zullen	doen	met	huidige	en
toekomstige	 generaties.	 Die	 eerste	 warmtepomp	 “werkte”	 niet	 op	 buitenlucht	 maar	 op
bronwater.	“Werkte”	tussen	aanhalingstekens,	want	het	was	op	verschillende	fronten	een	ramp:
een	ongewenste	ondergrondse	kortsluiting	tussen	aanvoer-	en	retourbron,	de	warmtepomp	keer
op	keer	defect,	en	een	steeds	hogere	energierekening.	Een	 jaar	of	9	en	twee	warmtepompen
verder	werd	de	warmtepomp	eruit	geschopt	en	vervangen	door	een	gasketeltje.	Niet	hun	finest
hour.	Slechts	de	waterbron	herinnert	aan	de	oude	warmtepomp:	“Onze	tuinplanten	krijgen	met
stip	het	duurste	water	van	heel	Nederland”,	aldus	Henk.

Maar	de	klimaatproblematiek	grijpt	steeds	harder	om	zich	heen,	en	bloed	kruipt	waar	het	niet
gaan	kan.	De	nieuwe	(Zeister)	 installateur	van	de	gasketel	sprak	eind	2019	met	de	 inmiddels
voorzichtige	 familie	 Diepenmaat	 af	 een	 test	 te	 doen	 met	 warmtepompen	 van	 de	 nieuwste
generatie.	 Volledig	 op	 buitenlucht,	 geen	 hybride	 dus,	 en	 tegen	 een	 mooie	 huurprijs.	 Zou	 het
bevallen,	dan	zou	verdere	aanschaf	besproken	worden.	De	test	verliep	probleemloos,	en	sinds
een	paar	jaar	snorren	bij	de	familie	Diepenmaat	twee	moderne	Vaillant	warmtepompen	in	serie.
Ze	 verwarmen	 het	 huis	 samen	 op	 hun	 sloffen,	 efficiënt	 en	 stil,	 en	 de	 energierekening	 is	 flink
gezakt.	Hilda	had	een	vooruitziende	blik,	en	sloeg	het	energiecontract	op	tijd	voor	drie	jaar	vast.
Alle	 wensen	 van	 2001	 zijn	 nu,	 ruim	 twintig	 jaar	 later,	 wél	 ingewilligd:	 comfortabel,	 stil,
probleemloos,	betaalbaar,	 toekomstgericht.	Henk:	“De	problematiek	 is	hoogst	urgent,	de	tijd	 is
rijp	en	de	producten	ook.	Langer	wachten	is	onwenselijk”.

Willem	de	Zwijgerlaan
In	2019/2020	 hebben	 wij	 ons	 huis	 uit	 1929	 volledig	 gerenoveerd.	 Een	 van	de	 doelen	 van	de
renovatie	was	om	het	huis	zo	te	verbouwen	dat	er	geen	gasaansluiting	meer	nodig	was.	Om	dat
te	bereiken	hebben	we	8cm	dikke	met	vlas	geisoleerde	voorzetwanden	aangebracht	tegen	alle
buitenmuren.	 De	 5cm	 brede	 spouw	 van	 deze	 buitenmuur	 is	 gevuld	 met	 isolatiekorrels.	 Alle
kozijnen	 hebben	 we	 laten	 vervangen	 met	 driedubbele	 beglazing.	 De	 kap	 van	 het	 huis	 is
vervangen	 met	 21cm	 dikke	 isolatieplaten	 met	 aan	 de	 voorkant	 een	 indak	 constructie	 voor
zonnepanelen.	 Dit	 alles	 maakt	 het	 mogelijk	 om	 het	 huis	 te	 verwarmen	 met	 alleen
vloerverwarming	op	de	begane	grond	aangestuurd	door	een	warmtepomp.	Voor	de	warmwater
voorziening	 hebben	 een	 we	 apart	 buffervat	 van	 300	 liter	 met	 een	 eigen	 geintegreerde
warmtepomp.	 Een	 zonnecollector	 op	 het	 garagedak	 is	 aangesloten	 op	 dit	 buffervat.	 In	 de
zomermaanden	is	de	zonnecollector	toereikend	om	het	buffervat	op	60	graden	te	houden.

Repaircafé	Zeist	viert	10-jarig	bestaan

Project	Robuust	watersysteem	gaat	voort….
De	zomer	van	2022	was	zeer	droog,	waardoor	het	waterpeil	van	de	spreng	in	het	Zeisterbos	
ternauwernood	waterdragend	bleven.	Gelukkig	is	de	Stichting	het	Utrechts	Landschap	bezig
oplossingen	te	bedenken,	zowel	tegen	de	droogte	als	tegen	extreme	neerslag.

Een	opvallend	detail	is	de	bestrating	langs	de	keermuur	aan	de	Prins	Bernhardlaan	bij	de
noordelijke	ingang	van	Hoge	Dennen.	Deze	kan	het	regenwater	nu	opvangen	en	afvoeren
richting	de	spreng.	Hierdoor	kan	meer	water	worden	aangevoerd	zonder	dat	erosie	van	de
grondlaag	optreedt.

Hier	is	nog	veel	meer	te	lezen	over	de	voortgang	van	het	Project	Robuust	Watersysteem	via
deze	link.

Mobiliteit	en	Verkeer
Sinds	medio	2021	is	de	gemeente	bezig	geweest	met	het	nieuwe	verkeersplan	voor	Zeist:	het
Mobiliteitsplan.	Via	de	Gemeenteraad	hebben	wij	aangedrongen	op	meer	en	beter	overleg	met
bewoners,	 en	 op	 eerdere	 info	 over	 de	 uitvoering	 van	 plannen	 (wegreconstructies	 etc.).
Inmiddels	hebben	wij	het	derde	overleg	met	de	gemeente	achter	de	rug	en	hebben	we	samen
met	de	gemeente	een	rondje	door	de	wijk	gefietst.	Leerzaam,	en	vooral	heel	nuttig!
De	samenwerking	groeit,	en	het	lukt	ons	steeds	beter	om	de	vragen	en	wensen	van	bewoners
over	 tafel	 te	 krijgen.	 En	 dat	 leidt	 steeds	 meer	 tot	 concrete	 afspraken	 over	 te	 nemen
maatregelen.	Ook	als	die	onverwacht	niet	doorgaan.

Dat	 is	 namelijk	 het	 geval	 met	 de	 geplande	 reconstructie	 van	 5	 kruispunten	 van	 de	 Oranje
Nassaulaan.	De	gemeente	heeft	ons	en	de	werkgroep	ONL30	laten	weten	dat	door	onder	meer
stijging	van	prijzen	dit	project	op	dit	moment	niet	meer	haalbaar	is.	Dat	is	een	tegenvaller,	en	we
hebben	met	de	gemeente	afgesproken	dat	we	nu	op	korte	termijn	samen	gaan	bekijken	welke
maatregelen	 wel	 haalbaar	 zijn	 om	 onnodig	 sluipverkeer	 uit	 onze	 gehele	 wijk	 te	 weren,	 en
snelheden	 te	 temperen.	 En	 bij	 toekomstig	 groot	 onderhoud	 zal	 de	 Oranje	 Nassaulaan	 als
geheel	opnieuw	worden	bekeken.

We	 hebben	 dus	 nog	 allerlei	 wensen,	 en	 het	 gaat	 de	 goede	 kant	 op.	 We	 blijven	 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
Heb	je	vragen	of	wil	je	meedoen:	mail	naar	vchogedennen@gmail.com.

Omgevingsvisie	Zeist
Begin	 dit	 jaar	 konden	 wij	 inspreken	 op	 de	 Omgevingsvisie.	 Eind	 september	 kwam,	 na	 lang
wachten,	de	reactie	van	de	gemeente.	Wij	werden	niet	blij	van	die	reactie.	Onze	opmerkingen
over	 het	 onduidelijk	 kaartmateriaal	 kregen	 nauwelijks	 aandacht.	 En	 op	 veel	 vragen	 kregen
hooguit	een	erg	algemeen	antwoord.

Daarin	 waren	 we	 ook	 echt	 niet	 de	 enigen!	 Mede	 door	 commentaar	 van	 16	 betrokken
organisaties	 *),	waaronder	ook	onze	bewonersvereniging,	 is	er	op	19	oktober	een	uitgebreide
informatieavond	gehouden.	Daarin	lijkt	(uiteindelijk)	een	begin	van	echt	naar	elkaar	luisteren	te
zijn	gemaakt.

Wij	 blijven	 streven	 naar	 meer	 duidelijkheid	 voor	 bewoners,	 zo	 mogelijk	 in	 de	 vorm	 van	 een
concreet	 wijkplan	 Hoge	 Dennen/Kerckebosch.	 Er	 zijn	 nog	 mogelijkheden,	 definitieve
besluitvorming	over	de	Omgevingsvisie	zal	er	pas	in	2023	zijn.

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

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

De	hand	van	de	quizmaster	gaat	naar….

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.
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