
Nieuwsflits 28 april 2013 
 

Deze Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting 
Beter Zeist 

(U mag hem doorsturen binnen uw eigen netwerk) 

Correspondentie:  

Griffensteijnseplein 22, 3703 BG Zeist 

06-46082657 

www.beterzeist.nl  

info@beterzeist.nl 

  

Met deze Nieuwsflits vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken: 

1.    Uitslag van de in feb/mrt gehouden enquête. 

2.    Ronde Tafel Woonvisie 

3.    Ronde Tafel Centrumplan 

4.    Bomenbeheer 

5.    Informatieavond “Gemeentefinanciën” 

6.    Bosdag 8 september 

7.    Uw bijdrage voor SBZ in 2013 

1 - Uitslag van de in feb/mrt gehouden enquête. 

Tot onze voldoening hebben velen van u de enquête ingevuld geretourneerd. Daarmee 
krijgen we belangrijke feedback op onze organisatie en activiteiten. Een samenvatting van 
die resultaten treft u aan als bijlage bij dit bericht. De belangrijkste punten vinden wij: 

         De Nieuwsflits, onze internetsite en inspraakacties (o.a. Ronde Tafel) blijken goed 
bekend en worden door u goed gewaardeerd (met een cijfer van bijna “8”). Vooral onze 
Nieuwsflits steekt er boven uit. 

         Bijna ¾ van de respondenten acht een jaarlijkse bijdrage van € 10 – 20 redelijk. 

         De SBZ Canon blijkt niet algemeen bekend, maar wie hem kent onderschrijft de punten 
die er in zijn opgenomen. 

http://www.beterzeist.nl/
mailto:info@beterzeist.nl


         Bijna 100% van de respondenten geeft de Zeister politiek een cijfer 3,8 (op een schaal 
van 1 t/m 10). Nauwelijks beter staat het er voor met waardering voor de partij waarop 
men zelf heeft gestemd: een 4,0 namelijk. 

         62 % van de respondenten onderschrijft de apolitieke opstelling van SBZ. Maar toch nog 
14% vindt dat SBZ een politieke (lokale) partij moet vormen 

         Het huidige bestuursmodel vinden veel respondenten niet (31%) of op punten niet (36%) 
voldoen. Impulsen tot verandering zullen van buiten de traditionele structuren moeten 
komen (71%). 

         Tot ons genoegen zien we dat ¼ van de respondenten actief mee wil doen, terwijl nog 
eens ¼ dat overweegt. 

         De helft van de respondenten vindt het optreden van SBZ “gebalanceerd”, maar 33% 
vindt dat het harder en confronterend mag en 10% vindt dat het veel krachtiger moet. 

         Voor door ons te organiseren workshops bestaat een gezonde belangstelling (79%).   

2 - Ronde Tafel Woonvisie 

Op 11 april spraken wij in op de nieuwe Woonvisie. Weliswaar later dan volgens ons nodig 
was, ligt er nu een stuk waar we toch redelijk positief over kunnen zijn.  Vooral het naar 
beneden bijstellen van de bouwambitie, tot 100-135 woningen per jaar, komt aardig in de 
buurt van het aantal van 85 woningen per jaar waar SBZ al jaren voor pleit. De tekst van de 
inspraak treft u aan als bijlage bij deze Nieuwsflits en is na te lezen op de site van SBZ.  

2 - Ronde Tafel Centrumplan 

Op 14 maart spraken wij samen met vele anderen in op het Centrumplan. Er was veel 
kritiek,  zowel op de voorgestelde verkeersmaatregelen als op de bouw van extra winkels en 
appartementen op en rond het marktplein. Ook in de raadsvergadering van 23 april werd 
veel kritiek geuit op het plan en de gevolgde procedure. Toch wil wethouder Verbeek 
vasthouden aan het voorstel. Waarschijnlijk zullen tijdens de raadsvergadering van 14 mei 
amendementen worden behandeld om deels aan de kritische geluiden tegemoet te komen. 
Zoals het plan er nu ligt leidt de uitvoering tot extra verkeersdruk op de omliggende buurten, 
zoals het Wilhelminapark, de oude Arnhemseweg e.o. en het Lyceumkwartier. Daarnaast is 
het de vraag of het voorstel de problemen van het centrum oplost en juist niet voor nieuwe 
problemen zorgt. Zie verder Centrumplan in Raad 

4 - Bomenbeheer 

Wij ontvingen een uitnodiging van de gemeente om mee te denken over het “bomenbeheer” 
in Zeist. Per jaar is er circa 1,3 miljoen euro nodig voor het in stand houden van een gezond 
bomenbestand, terwijl er maar 75 miljoen euro beschikbaar zou zijn. Wij vinden het groene 
karakter van onze gemeente belangrijk en zijn van mening dat er in de begroting ruimte voor 
gemaakt moet worden, ondanks de financiële tegenvallers. Wij vinden niet dat het groen het 
kind van de rekening mag worden en zullen in deze geest met de gemeente meedenken.  

5 - Informatieavond “Gemeentefinanciën” 

Al bij de samenstelling van ons rapport “Zorgen om Zeist” bleek ons hoe lastig het is om de 
financiën van Zeist, zoals zichtbaar in begroting en rapportages, te doorzien en te begrijpen. 

http://www.beterzeist.nl/?Gemeentelijke_visies
http://www.beterzeist.nl/?Publiciteit_en_Ingezonden_brieven
http://www.zeist.nl/Wonen_en_leven/Plannen_en_projecten/Algemene_plannen_en_projecten/Bomen_in_Zeist


Daarom hebben we het plan opgevat om in juni een informatieavond te organiseren waarin 
uitleg wordt gegeven over deze zaken. Wij proberen deze avond samen met de gemeente te 
organiseren. We houden u op de hoogte.  

6 - Bosdag 8 september 

Noteer alvast in uw agenda: zondag 8 september vindt onze “bosdag” plaats. De opzet van 
onze eerdere bosdag in het Sanatoriumbos zal daarvoor model staan. We zullen op een 
andere locatie bij elkaar komen, maar er zal weer muziek, spel, kunst en informatie zijn en 
niet te vergeten wandelingen in onze mooie omgeving! Vrijhouden dus! 

7 - Uw bijdrage voor SBZ in 2013 

Zoals uit onze enquête bleek vindt een grote meerderheid een bijdrage van € 10-20 redelijk. 
Als richtbedrag geven wij daarom € 15 aan. Wie daarvan af wil wijken is daartoe vrij 
natuurlijk. Elke bijdrage om ons kritisch nastreven van een aantrekkelijke woonomgeving te 
ondersteunen is welkom. Daarom vragen wij u hierbij uw 2013 bijdrage voor SBZ over te 
maken op rekening 5803512 t.n.v. Stichting Beter Zeist. Bedankt alvast! Wij doen er nuttige 
dingen mee, in ons aller belang! 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Beter Zeist 

Robert, Wil, Anton en Hanna 

 

 


