
Nieuwsflits 20 april 2012 
 

Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist 

Beste Zeistenaren, 

Afgelopen woensdag vond ons derde Forum plaats, in het Witte Kerkje in Huis ter Heide. 

Over de opkomst van meer dan 120 aanwezigen zijn we zondermeer tevreden. Over het 

resultaat iets minder. Zo verzuimden de politici in het Forum om duidelijk te maken wat twee 

jaar bestuur onder een coalitie van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 ons hebben opgeleverd. 

Onthullend was ook de attitude van sommige raadsleden. Trekt u zelf uw conclusies maar… 

De rode draad voor deze avond - geprojecteerd op de muur - was of de politiek zich wel 

gehouden heeft aan de beleidsvoornemens (zie Structuurvisie, Coalitieakkoord en 

bezuinigingsdialoog). Is het groen versterkt? Is de kracht van buurten, wijken en kernen 

versterkt? Staan maatwerk en kwaliteit voorop als er gebouwd wordt? Is de relatie met de 

burger verbeterd? 

De zaal zag nog onvoldoende toenadering tussen de politici en de burgers. Door het uiten van 

veel onvrede kwamen we aan de successen niet meer toe. 

Meer tevreden zijn wij over het optreden van het Combo De Zagerij en van NRC columnist 

Thierry Baudet. Na een academische aanloop volgden concrete suggesties voor verbetering 

van de locale politiek: 

 Decentrale gemeenteraadsverkiezingen, dus niet alle gemeenten op één vaste datum. 

 Grotere rol voorkeursstemmen. 

 Transparanter individueel stemgedrag, zichtbaar via internet. 

Nogal verrassend was dat veel deelnemers aan het Forum invoering van deze maatregelen 

ondersteunden. Hier ligt zeker een aanknopingspunt voor óók de Zeister politiek. Je zou er 

ook een pleidooi voor versterking van de zogenaamde “locale partijen” in kunnen zien. 

Aan het eind prikte Thierry Baudet ook nog een aantal vaak aangevoerde statements door, 

zoals: 

 U kunt ons te allen tijde naar huis sturen  -  onzin, ze zitten voor vier jaar. 

 Wij hebben deze ambities toch met elkaar?  -  onzin, de politici hebben de ambitie. 

 We hebben dit ooit met elkaar afgesproken - onzin, de politici maken afspraken. De 

burgers niet. 

 Omdat bijna iedereen dit nodig vindt - ook al geen uitspraak waadoor burgers zich 

aangesproken voelen. 

 Er komt een integrale afweging - niks integraliteit. 

 U krijgt uiteindelijk de keuze - meestal een schijnvertoning. 

  



Hij stelde dat met dit soort taalgebruik de politici hun eigen verantwoordelijkheid 

afwimpelen. Geheel terecht merkte hij op dat de stemming van ongenoegen - kwaadheid zelfs 

- stof tot nadenken moet geven aan de raadsleden. Dit ongenoegen werd erg zichtbaar in de 

opgestoken rode en groene kaarten.  

Wij zijn er niet gerust op dat deze boodschap voldoende is doorgedrongen en zullen 

waakzaam blijven.  

Uiteindelijk is het niet alleen kommer en kwel. Dat men toegaf dat men zoekende is naar 

effectieve vormen van burgerparticipatie, stimuleert ons om onze inspanningen op dit punt 

niet op te geven. 

Wij zullen op www.beterzeist.nl uitgebreider aandacht aan het forum geven. Voor nu volstaan 

we met een kopie van het artikel uit het AD van vrijdag 20 april. 

Namens het bestuur van Stichting Beter Zeist, 

Wil Nuijen 

 

http://www.beterzeist.nl/

