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Chillplek Den Dolder: in gesprek met elkaar

Geachte heer, mevrouw,

U hebt samen met anderen bezwaar gemaakt tegen het besluit van 15 mei 2018 om in te stemmen met de
realisatie van de chillplek op het parkeerterrein van DOSC. We betreuren de negatieve reacties en het
gevoel dat bij velen is ontstaan niet gehoord te zijn in dit proces. Daarom hebben wij als college besloten het
proces stil te leggen en eerst met u en andere betrokkenen in gesprek te gaan. In deze brief informeren we u
hierover.
Wat ging vooraf: ontwikkelingen en reacties
Wij hebben u op 31 mei 2018 laten weten dat wij de chillplek op het parkeerterrein van DOSC willen
realiseren. Daarop hebben we in totaal 28 schriftelijke reacties ontvangen. Op 5 juli 2018 heeft de
gemeenteraad een openbare informatiebijeenkomst gehouden. Bewoners en jongeren zijn daar gehoord.
Stopzetten proces en in gesprek met elkaar
Naar aanleiding van alle reacties hebben we het proces stil gelegd. We hebben de op 1 juni ingediende
aanvraag om omgevingsvergunning ingetrokken. Direct na het zomerreces wil wethouder Sander Jansen
eerst met u als bewoners in gesprek gaan. We erkennen dat het proces zoals dat tot nu toe is gelopen niet
de schoonheidsprijs verdient en vinden het vervelend dat u zich daardoor niet gehoord voelt. We hopen dit
recht te zetten en na dit gesprek met alle belanghebbenden om tafel te gaan. We zoeken dan samen naar
een oplossing die zo veel mogelijk draagvlak heeft in Den Dolder.
Verder proces
Begin september ontvangt u een uitnodiging van wethouder Sander Jansen om in gesprek te gaan over alles
wat u over dit proces wilt inbrengen. Daarna gaan wij met alle betrokkenen om tafel en hopen we een goede
oplossing te vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bülent Isik via email: b.isik@zeist.nl. In verband met de
vakantieperiode kunt u tijdelijk ook terecht bij Gerard van den Breemer, email: g.van.den.breemer@zeist.nl.
Zij zijn ook bereikbaar via het vijfcijferige telefoonnummer 14 030.
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