
Nieuwsflits 18 november 2010 
 
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist en naar 
de deelnemers aan het Platform Zeist voor Zeist 
  
  
Beste Zeistenaren, 
  
Met deze Nieuwsflits informeren wij over de volgende zaken: 
  
1 – Structuurvisie Zeist 2020 
2 – Voorstellen Rekenkamercommissie 
3 – Geplande bijeenkomsten in 2011 
4 – Concerten in het Witte Kerkje in Huis ter Heide 
  
  
1 - STRUCTUURVISIE ZEIST 2020: Toverbal voor de beleidsmakers en lege dop voor 
de burgers 
  
De Stichting Beter Zeist en de lokale milieuorganisaties hebben de raad dringend 
aanbevolen het ontwerp voor de structuurvisie, het nieuwe kader voor bestemmingsplannen, 
aan te passen. In theorie lijkt de visie mooi, maar in de uitwerking zijn groen en inspraak 
onduidelijk vastgelegd. Met deze teksten kan de gemeente alle kanten op. Dus toch veel 
mogelijkheden voor het bebouwen van het groen, projecten zonder echte inspraak en als 
toetje een ongewenste tram of trein door Zeist. En dat terwijl het behoud van groen en van 
een mooi Zeist eerste prioriteiten zijn voor de burgers. 
Op dinsdagavond 23 november vindt in het gemeenteraad het debat over de structuurvisie 
plaats. U kunt dan zien of de raadsleden onze cadeaus uitpakken en wat zij met de 
aanbevelingen gaan doen. Vol verwachting klopt ons hart.     
Voor het persbericht: zie bijlage. Voor de reacties van de stichting en de locale 
milieuorganisaties zie: www.beterzeist.nl > rubriek Downloads.  
  
  
2 - REKENKAMERCOMMISSIE: Meer aandacht voor communicatie met de burger 
  
Enige tijd geleden hebben de leden van het digitale burgerpanel een enquête over en van de 
Rekenkamercommissie ingevuld. De Rekenkamercommissie heeft naast deze enquête nog 
een aantal andere bijeenkomsten georganiseerd. Uit alle informatie die naar voren kwam 
heeft zij haar conclusies getrokken en een ontwikkelrichting voor de komende jaren uitgezet. 
De komende jaren zal er meer aandacht komen voor: 

-          het thema de burger en de rekenkamercommissie; 
-          meer aandacht voor communicatie;  
-          de leesbaarheid van rapporten;  
-          de (naams)bekendheid van de Rekenkamercommissie.   

  
De gemeenteraad zal eind dit jaar een besluit gaan nemen over de voorstellen van de 
Rekenkamercommissie. 
  
  
3 - GEPLANDE BIJEENKOMSTEN Stichting Beter Zeist  
  

Maart 2011: Bijeenkomst met coalitie over gemeentebeleid n.a.v. akkoord, 
burgerparticipatie en structuurvisie en bezuiniging later in het jaar; confrontatie tussen 
mooie woorden en harde werkelijkheid. 



  
Mei 2011: Netwerkbijeenkomst van begunstigers met publiekstrekker over 
ruimtelijke ordening en/òf oude film over Zeist en een leuke activiteit. Locatie: 
Sanatoriumbos met tent op veld. 
  
September/oktober 2011: Rondom Zeist 2011 over duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoorde organisatie in Zeist; zin en onzin ervan in relatie tot 
duurzaamheidprogramma en feitelijke activiteiten. 
  
Later in 2011: Bijeenkomst met plaatselijke partijen over hun visie en 
samenwerking 

  
  
4 – CONCERT(EN) IN HET WITTE KERKJE HtH 
  
Een groep professionele, klassieke musici organiseert uit liefhebberij concerten in het Witte 
Kerkje in Huis ter Heide (schuin tegenover McDonalds). Al twee keer vond een concert 
plaats dat klonk als een klok. Het volgende concert is op vrijdag 19 november (morgen dus). 
Dan is de (klassieke) “tango” aan de beurt. Dit concert begint om 20:15 uur. 
Het concert wordt verzorgd door sopraan Mirella Reiche, tenor Henk Vonk en pianiste Ellen 
Verhagen. Ze hebben een selectie gemaakt van in hoofdzaak werken van Astor Piazzolla. 
De Spaanstalige liederen worden op een bijzondere wijze in het Nederlands aan elkaar 
verbonden.  "Een reis door het leven van de tango" is het resultaat. 
Aan de bar is koffie en thee tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar en gratis water. Voor 
kleine hapjes wordt gezorgd. 
Als bijlage treft u een poster aan met de aankondiging van dit concert. 
Zorg dat u op tijd aanwezig bent want het aantal plaatsen is beperkt. 
De concerten zijn gratis, met een collecte ter bestrijding van de onkosten na afloop. 
  
Op 11 en 18 december staan de volgende concerten gepland. Als u dat op prijs stelt zullen 
we u daarover te zijner tijd berichten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Wil Nuijen 

 


