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Bijlage  - Behandeld door Mieke Noordegraaf 

Onderwerp  Voortgang project Nieuwe Verbindingen Den Dolder 

 

Geachte heer, mevrouw, 
  

 

Graag informeer ik u via deze brief over de laatste stand van zaken van het project Nieuwe Verbinden Den 
Dolder. 

 

De afgelopen maanden hebben we samen met de klankbordgroepen bestaande uit bewoners, ondernemers 
en andere betrokkenen gesproken over de nieuwe verkeersverbindingen en hoe Den Dolder verkeersveilig 
en bereikbaar te houden. De gesprekken verlopen positief en constructief.  
 
Alle denkbare varianten en mogelijkheden zijn besproken en in een eerste ontwerp vertaald. Nu de varianten 

in kaart gebracht zijn is de volgende stap deze te beoordelen en deze beoordeling verder te onderbouwen.  

Om het proces van dit complexe project zorgvuldig met de klankbordgroep en verschillende stakeholders te 

doorlopen, hebben we tijd nodig.  
 

Daarom lukt het ons niet voor de zomervakantie een informatiebijeenkomst te organiseren en u de 

verkeersoplossingen te presenteren.  

 
De komende weken gebruiken we om de ontwerpen verder uit te werken en ook de impact van de 
verschillende varianten op de omgeving goed in beeld te krijgen. We vragen u om uw begrip en beloven u zo 
snel mogelijk na de zomervakantie de resultaten van dit proces en het adviesrapport met de 
verkeersverbindingen te presenteren. Dit verwachten we op woensdagavond 8 september tijdens een online 
bijeenkomst met u te delen. De definitieve datum en meer informatie over de online informatiebijeenkomst 
volgt in een brief na de zomervakantie. 
  
Digitale nieuwsbrief 
Wilt u het project Nieuwe Verbindingen Den Dolder blijven volgen? Onderaan de website 
www.zeist.nl/nieuweverbindingen kunt u zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. 
Via de digitale nieuwsbrief ontvangt u regelmatig informatie per mail over de voortgang van het project. 
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Meer informatie 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Mieke Noordegraaf 
(omgevingsmanager) via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of mail naar nieuweverbindingen@zeist.nl 

 

Lees voor meer informatie over het project en de planning op de website www.zeist.nl/nieuweverbindingen. 
Hier vindt u ook meer informatie over de andere ontwikkelingen in Den Dolder 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
namens het project De Nieuwe Verbindingen, 
  
  

  

  
Erica Gielink, projectleider Nieuwe Verbindingen Den Dolder 
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