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Aan de bewoners van

19 december 2017
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Burgerservicenummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Irene van Doorn

Verslag bijeenkomst Duivenhorst

Onderwerp

Geachte bewoner(s),
Ongeveer 40 bewoners van Duivenhorst waren aanwezig in de Maria Christinakerk in Den Dolder.
Wijkmanager Bülent Isik van de gemeente Zeist gaf uitleg over de aanleg van een tweede looproute
tussen dorp en terrein Altrecht en sprak met de bewoners over de beoogde speelvoorziening in
Duivenhorst.
Tweede looproute
Tijdens de bewonersbijeenkomsten in oktober en bij de buurtmobiel hebben diverse bewoners
aangegeven dat ze graag een alternatieve looproute willen voor de cliënten van Aventurijn en Altrecht. De
bestaande route loopt door Duivenhorst en bewoners gaven ook tijdens deze avond aan dat niet prettig te
vinden. Enkele aanwezigen benadrukte de wens om de bestaande looproute af te sluiten met een
hekwerk, zodat de voetgangers volledig gebruik moet maken van de nieuwe route of de bestaande route
via de Willem Coxlaan. De huidige route wordt gebruikt door bewoners, wandelaars, medewerkers en
cliënten van Altrecht.
De gemeente gaf aan dat op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe route. De verharding en verlichting
zijn aangebracht. De verlichting wordt nog voorzien van sensoren, waardoor het licht ’s avonds / ’s nachts
niet blijft branden. Door de sneeuw ligt het werk nu even stil, maar de route gaat in de loop van december
wel open. Op de luchtfoto is de bestaande route aangegeven in rood, de blauwe lijn geeft de nieuwe route
weer.
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Er is nooit sprake geweest van het afsluiten van de huidige route, onder meer omdat die bij calamiteiten
een belangrijke functie heeft. Verwachting en bedoeling is, dat door de ingebruikname van een tweede
route de stroom voetgangers wordt gespreid, waardoor de ervaren overlast afneemt.
De nieuwe route wordt dus een tweede route, de huidige route blijft open. De tweede route wordt zodanig
ingericht, dat het aantrekkelijk is om deze te nemen. Door het plaatsen van borden en via andere
communicatie wordt het gebruik van de nieuwe route gestimuleerd. Ook Altrecht gaf aan dat zij actief
medewerkers en cliënten uitnodigen om de nieuwe route te gebruiken. Een bewoner heeft beide routes
gelopen en constateerde dat wanneer je de langste optie van de nieuwe route neemt, deze slechts 1
minuut langer is dan de bestaande route.
Gemaakte afspraken:
1. de gemeente gaat het gebruik van beide routes monitoren;
2. over een jaar komen gemeente en bewoners weer bij elkaar om de ervaringen met elkaar te
delen (evaluatiemoment);
3. de bewoners is gevraagd om te melden als er overlast is;
4. wandelaars, medewerkers van instanties en cliënten van instanties worden proactief
geïnformeerd over de tweede looproute;
5. de huidige looproute (door de wijk) is vanuit veiligheid een aandachtsgebied. De gemeente en
andere betrokken organisaties blijven deze in de gaten houden.
Verplaatsing geplande speelplaats
In het ontwerp van de wijk Duivenhorst is rekening gehouden met een nog in te richten speelplek, naast
de trap. Enkele bewoners hebben eerder aangegeven deze plek niet wenselijk te vinden. Daarom is aan
de aanwezige bewoners voorgesteld om de speelvoorziening ergens anders aan te leggen. Hiervoor blijkt
geen draagvlak te zijn.
De speelplek zal daarom niet op een andere locatie worden aangelegd. Tijdens de bijeenkomst is een
klankbordgroep in het leven groepen om namens de bewoners mee te denken met projectontwikkelaar
over de inrichting van de speelvoorziening.
Ook is gesproken over toezicht op de speelplek en mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de
voorziening wordt gebruikt als hangplek of looproute, mede omdat de speelvoorziening naast de
bestaande looproute van en naar Altrecht komt. De gemeente gaf aan dat er geen specifiek toezicht voor
deze plek komt, enkele bewoners gaven aan dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht bij de ouders
van de spelende kinderen moet liggen. Rob Zee, namens Belangenvereniging Den Dolder, gaf uitleg over
hoe dit nu bij de Torteltuin is georganiseerd. Daar hebben de bewoners samen afspraken gemaakt, ook
met jongeren die de Torteltuin ‘s avonds gebruiken.
Naar aanleiding van het gesprek over de speelvoorziening lieten enkele bewoners van de Willem Coxlaan
weten last te hebben van opstijgend geluid uit de wijk. Zij hebben gevraagd om het lage hek aan die kant
van Duivenhorst te vervangen door een hoger hek, met geluiddempend materiaal zoals begroeiing met
Hedera.
Gemaakte afspraken:
1. de speelvoorziening wordt gerealiseerd op de plek die hiervoor eerder in het ontwerp en het
bestemmingsplan is opgenomen;
2. een klankbordgroep is gevormd om namens de bewoners mee te denken, de gemeente brengt de
projectontwikkelaar hiervan op de hoogte;
3. voor eind januari vindt een gesprek plaats met de klankbordgroep, projectontwikkelaar en
gemeente;
4. na aanleg van de speelvoorziening blijft de gemeente alert op mogelijke overlast.
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Veiligheid
Beide onderwerpen waren aanleiding om ook te praten over de verschillende gevoelens die de aanwezige
bewoners ervaren met betrekking tot de veiligheid. De gemeente begrijpt de zorgen die bij een aantal
bewoners leven en benadrukt dat veiligheid en leefbaarheid het voornaamste punt van aandacht zijn.
Er is waardering voor de inzet van de gemeente op dit vlak, maar bewoners willen ook graag weten hoe
het na 15 januari verder gaat met de extra inzet. In de loop van december wordt hierover een besluit
genomen. Later deze maand zal de gemeente de bewoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en
Duin hierover informeren. Ook is er op 14 december weer een huiskamergesprek, waar
vertegenwoordigers van bewoners en de verschillende betrokken organisaties met elkaar in gesprek
gaan.
Met vriendelijke groet,
Irene van Doorn, Sjoukje Stuurman,
Bülent Isik en Carolien Bruinink
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