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Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van de Stichting Beter 
Zeist 

Beste Zeistenaren, 

Na de vakantieperiode pakt ook Beter Zeist de draad weer op. Er is genoeg te doen. 
Hieronder volgt een korte weergave van onze activiteiten. 

Woonvisie 2013-2015 

SBZ en de Zeister ondernemers hebben gepleit voor een kort traject om de oude woonvisie te 

actualiseren. De gemeenteraad kiest echter voor een zwaar “interactief traject” voor de nieuwe 

woonvisie, ondanks dat die een zeer beperkte looptijd heeft (tot 2015) en in deze onzekere tijden 

weinig zeggingskracht zal hebben. Is dit “maatwerk burgerparticipatie”?  

Na rijp beraad heeft SBZ besloten niet verder deel te nemen aan de voorbereiding op de 
nieuwe woonvisie. Wij houden wel de vinger aan de pols en zullen commentaar leveren als 
we daar aanleiding toe zien. 

Nieuw Verkeers- en VervoersPlan 

Ook het bestaande Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) is aan herziening toe. 
SBZ heeft zich aangemeld voor deelname in de “klankbordgroep”. Die komt binnenkort voor 
de eerste keer bijeen. Wij zien mogelijkheden om knelpunten op te lossen en zullen ons daar 
sterk voor maken. In dezelfde periode start ook een traject om de parkeersituatie in Zeist 
onder de loep te nemen. Ook daarvoor hebben wij ons aangemeld. 

Financiële situatie van Zeist 

De woningmarkt is drastisch veranderd. Veel gemeenten komen in problemen doordat hun grondbezit 

in waarde is gedaald en ze ingezet hebben op prestigieuze projecten waarvoor weinig belangstelling 

bestaat. Wij maken ons bezorgd over de financiële positie van Zeist, ondanks geruststellende geluiden 

uit het gemeentehuis. Onlangs nog werden aanzienlijke verliezen gemeld in het project “Hart van de 

Heuvelrug” waarin Zeist een groot aandeel heeft. En hoe zit het met het nieuwe gemeentehuis, 

Kerckebosch, het Stationsgebied en plannen voor een sneltram?  

Een SBZ werkgroep heeft zich verdiept in de gemeentelijke financiën. Een handicap is dat de cijfers 

nogal ondoorzichtig blijken en belangrijke zaken onder geheimhouding vallen. Onze degelijke analyse 

levert veel vragen op die we eerst willen voorleggen aan de gemeente alvorens we conclusies gaan 

trekken. We houden u op de hoogte.  

Gemeentelijke bomenverordening 

In het kader van “deregulering” wil de gemeente de algemene bescherming van bomen 
loslaten, afgezien van enkele soorten op een nog op te stellen “groene kaart” en enkele 
beschermwaardige soorten. Zo kunnen straks bomen zonder vergunning worden gekapt. 

Het groene karakter van Zeist dreigt zo weer verder te worden aangetast. Samen met lokale 
milieuorganisaties proberen wij een betere bescherming van bomen te bewerkstelligen. 

http://www.zeist.nl/bis/dsresource?objectid=56161&type=org


  

Wildgroei van reclameborden  

Het zal u niet ontgaan zijn dat bij veel kruispunten in Zeist zogenaamde “driehoekborden” om 
lantaarnpalen zijn geplaatst. Soms wel vier op een rij. Veel inwoners ergeren zich bont en 
blauw aan deze “straatvervuiling”. Van verschillende kanten is al aan de bel getrokken bij de 
gemeente om daar wat aan te doen. Ook Beter Zeist sluit zich hierbij aan en wil dat paal en 
perk wordt gesteld aan de wildgroei van reclameborden in Zeist. 

Canon Beter Zeist 

Om voor sympathisanten zowel als voor buitenstaanders duidelijk te maken waar Beter Zeist voor 

staat hebben we een z.g. ”canon” opgesteld. Hoewel we er bladzijden over vol zouden kunnen 

schrijven, hebben we de omvang tot één pagina beperkt, zodat ieder er snel kennis van kan nemen. Als 

bijlage bij dit bericht treft u de uiteindelijke tekst van onze canon aan.  

  

Met hartelijke groet, 

Wil Nuijen 

Namens het bestuur van de Stichting Beter Zeist 

 

 

 


