
 
Van de voorzitter 

Beste buurtbewoners, 
 
In onze ogenschijnlijk rustige buurt speelt toch van alles dat het melden 
waard is. Dat doen we dan ook weer graag via deze nieuwsbrief. We 
nodigen u uit uw reactie te geven via stgroenvalckenbosch@gmail.com.  
U kunt natuurlijk ook het bestuur van SGV komen versterken. We zijn altijd 
op zoek naar betrokken medebewoners. Nu zitten we bijvoorbeeld te 
springen om een secretaris, dus …? Zie daarvoor het betreffende artikel. 
Hoe u een donatie over maakt leest u ook in deze nieuwsbrief, alvast weer 
onze hartelijke dank! 

 
Ik wens u veel leesplezier. En graag tot ziens! 
 
Peter Nugteren  
Voorzitter Stichting Groen Valckenbosch  
 

Bomen in Valckenbosch en het beleid van de gemeente 

Bestuursleden van SGV, Antonie Vos en Nelleke van Olst, en 
Valckenboscher, Sascha Engelbarts, spraken met Ilse van Woudenberg, 
beheerder groenbeleid en Inge Broekstra, projectleider van het 
bomenvervangingsplan. 

Het bomenvervangingsplan dat tot 2040 loopt: behelst € 2,6 miljoen. Er is 
een inventarisatie gemaakt van de staat van de bomen in het openbaar 
groen in Zeist. Elke boom is gefotografeerd en vastgelegd in een database. 
Eens in de 3 jaar worden de bomen geïnspecteerd en wordt de levensduur 
van de boom beoordeeld. 

Bomen die slecht zijn, worden verwijderd. Zodra in een straat 50% van de 
bomen zijn verwijderd, wordt de rest van de bomen ook gerooid en krijgt 



 
 

de straat nieuwe boomaanplant. Voordat 
zo'n actie plaats vindt, worden bewoners 
geïnformeerd en geconsulteerd. Beleid is 
dat de bomen ongeveer dezelfde leeftijd 
hebben. 

De Acacialaan is nu een pilot project, waar 
de bewoners over geïnformeerd gaan 
worden: de acacia's worden daar vervangen door nieuwe acacia's in 
dubbele hoeveelheid. 

Over het algemeen is de kwaliteit van de bomen in Valckenbosch (die op 
gemeentelijke grond staan!) goed. De levensverwachting van de bomen is 
10-25 jaar. Daarom is Valckenbosch als wijk nog lang niet aan de beurt in 

het bomenvervangingsplan. 

Het spoortracé is overigens nog steeds 
eigendom van Woongoed Zeist. Daar 
gelden dus de onderhoudsregels van 
Woongoed Zeist. Mei j.l. viel daar op een 
windstille dag nog spontaan een boom 
over het bospaadje / fietspad.  

 
Wijkfeest Valckenbosch 2018 
 

SGV wil zaterdag 22 september 2018 wederom een wijkfeest organiseren. 
Tegelijk met de nationale burendag. Een enthousiaste groep uit de wijk 
gaat binnenkort de koppen bij elkaar steken. Vaak op een zaterdagmiddag, 
bij iemand thuis. De tijdsinvestering is beperkt (1 tot 1,5 uur in totaal 3-4 
maal tot aan het feest en dan de dag zelf). Heb je zin om samen met 
anderen uit de wijk in een gezellig groepje een spetterend feest in elkaar 
te zetten? Meld je dan aan via email op stgroenvalckenbosch@gmail.com 
o.v.v. Wijkfeest 2018.  Het bestaande groepje bestaat uit jonge mensen 
van tussen de 35 en 65. Ben je jonger? Perfect.  
 
De Commissie Wijkfeest 2018, Valckenbosch 



 
 

 
 
Bewonersinitiatieven 

In Nederland ontstaan in allerlei dorpen en steden burgerinitiatieven. Dat 
kunnen wijkstichtingen zijn, maar ook zorgcoöperaties. Een aantal van die 
initiatieven heeft zich aangesloten bij de koepel “Nederland zorgt voor 
elkaar.” www.nlzorgtvoorelkaar.nl Vlakbij Zeist, in Austerlitz is een 
bijvoorbeeld een zorgcoöperatie opgericht: “Austerlitz zorgt.” De 
dorpsbewoners waren de eerste in Nederland. Hieronder leest u ook meer 
over een dergelijk -pril- bewonersinitiatief uit onze wijk. Waar is volgens u 
in onze buurt behoefte aan? Laat het ons weten via 
stgroenvalckenbosch@gmail.com.  

Verkeers-initiatief Gerolaan  

Bewoners van de Gerolaan (tussen Bergweg en Eikenlaan) zijn met elkaar 
aan het  bedenken of er op de Gerolaan niet meer moet worden gedaan 
aan verkeersveiligheid. Zij hebben de indruk dat de weg aanpassingen 
nodig heeft om het voor alle verkeersdeelnemers en aanwonenden 
prettiger en veiliger te maken. Maar hoe organiseer je nou zoiets?  

Er is contact geweest met de gemeente en met Veilig Verkeer Nederland 
om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. St. Groen Valckenbosch is 
gevraagd mee te denken. Ook hebben zij Ans Perenboom, raadslid namens 
Groen Links, uitgenodigd om samen de situatie eens te bekijken en mee te 
denken over hoe inwoners deze situatie op de agenda kunnen krijgen van 
de raad. Zodat de gemeente deskundigen gaat laten meedenken met de 
bewoners over goede en passende oplossingen.  



 
 

Voordat dit kan worden opgestart moet er worden bepaald of er 
voldoende draagvlak is in de straat voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. Hiervoor gaan de initiatiefnemers bij de bewoners van 
de Gerolaan van deur tot deur met een petitie, die bij voldoende draagvlak 
zal worden aangeboden aan de raad en de afdeling verkeer. Wilt u hier 
meer van weten? Mail dan naar SGV op stgroenvalckenbosch@gmail.com 
o.v.v. Verkeer Gerolaan. 

Bent u onze nieuwe secretaris? 

We zijn na enkele wisselingen in het bestuur weer naarstig op zoek naar 
kandidaat bestuursleden. Specifiek ook naar iemand met secretariële 
ervaring. We komen 6-7 maal per jaar bij elkaar in de avond (20.30-22.00), 
altijd met koffie, koek en heerlijke wijnen met hapjes. 

De sfeer binnen het bestuur is goed. Wij zijn 
allen vrijwilligers uit de wijk die zich graag 
inzetten voor de belangen van de wijk. 
Daarnaast is het ook leuk om elkaar beter te 
leren kennen.  

Heeft U interesse, neem dan contact op via e-
mail op stgroenvalckenbosch@gmail.com 
o.v.v. vacature bestuur. 

SGV donateurschap 

Graag blijven we activiteiten voor onze mooie wijk uitvoeren. Daarom de 
vraag: meld u aan als donateur op stgoenvalckenbosch@gmail.com Als u al 
donateur bent én onze wijk en het werk van SGV een warm hart toedraagt, 
vraag dan uw buren om ook donateur te worden. Wij vragen u een bedrag 
van minimaal € 10,- per jaar over te maken naar: NL06 TRIO 0784 7440 
92 t.n.v. Stichting Groen Valckenbosch te Zeist. Graag onder vermelding 
van uw adres en e-mailadres bij de overboeking. Alvast hartelijk dank voor 
uw aanmelding en donatie! 

Carla Kempen, penningmeester 


