
Nieuwsflits 11 juli 2013 

Deze Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist 

Correspondentie: 

Griffensteijnseplein 22, 

3703 BG Zeist 

06-46082657 

www.beterzeist.nl 

Volg ons ook op twitter: @SBZ_BeterZeist 

  

In deze laatste Nieuwsflits voor de zomervakantie informeren wij u over de volgende 
zaken: 

1.       Bouwplan Buurtschap Sanatoriumbos definitief stopgezet 

2.      Bevolkingsontwikkeling en nieuwbouw 

3.      Workshop 'Gemeentefinanciën' op 21 september  

Het bestuur wenst u allen een vakantie toe waarin u de ’accu’ weer helemaal ’kunt 
opladen’. Na de zomer pakken we dan met frisse moed de draad weer op. 

 1.    Bouwplan Buurtschap Sanatoriumbos definitief stopgezet 

De zorginstelling Reinaerde en de woningcorporatie Seyster Veste zien af van het 
bouwen van een buurtschap in het Sanatoriumbos in Zeist-Noord. De procedures die 
door de buurt- en milieuorganisaties met hulp van Beter Zeist zijn gevoerd, hebben 
gelukkig gezorgd voor jarenlang uitstel van de kap van het bos.  

De Stichting Beter Zeist gaat samen met de burgerorganisaties overleggen met 
Altrecht over het gebruik van het Sanatoriumterrein. Wat ons betreft wordt het 
grootste gedeelte een gemeentelijk beschermd bospark als centrale parel van de Wijk 
Zeist-Noord, zoals ook staat in de door de burgers opgestelde Wijkvisie. We hopen 
dat de politieke partijen deze visie ook in haar partijprogramma’s gaan opnemen. Zie 
voor het uitgebreide artikel onze website. 

 2.    Bevolkingsontwikkeling en nieuwbouw 

Volgens gegevens uit de woningmarktmonitor is de gemeente Zeist in de afgelopen 
vijf jaar (2008 t/m 2012) gegroeid met 750 inwoners (tot 61.233). Eerdere prognoses 
gingen ervan uit dat de bevolking zou groeien van 61.006 in 2010 naar 65.567 in 2015 
en 68.782 in 2020. Deze aantallen zullen niet gehaald worden en de behoefte aan 
nieuwbouwwoningen zal overeenkomstig minder zijn. Op basis van de 
bevolkingsontwikkeling in de afgelopen jaren concluderen we dat een 

http://www.beterzeist.nl/
http://www.beterzeist.nl/?Procedures:Sanatoriumbos
http://www.wmm-provincie-utrecht.nl/bevolkingsontwikkeling/


nieuwbouwproductie van maximaal 70 woningen volstaat. Gezien het grote aantal te 
koop en te huur staande appartementen moet vooral ingezet worden op de bouw van 
eengezinswoningen. 

De ambitie van het college en de raad, zoals die recent is vastgesteld in de woonvisie 
2013/2015, om 100 tot 135 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen kan, wat de 
Stichting Beter Zeist betreft, naar beneden bijgesteld worden.  

3.    Workshop 'Gemeentefinanciën' op 21 september 

De definitieve datum voor de workshop over de gemeentefinanciën, al aangekondigd 
in onze vorige Nieuwsflits, is in samenspraak met de gemeentesecretaris vastgesteld 
op zaterdagochtend 21 september 2013.  

Wilt u nou eindelijk wel eens precies weten hoe Zeist aan het geld komt waarmee ze 
alle uitgaven bekostigt? Hoeveel heeft Zeist eigenlijk te besteden en waar mag of moet 
dat aan uitgegeven worden? Wat betekent het dat Zeist een financieel gezonde 
gemeente genoemd wordt? Hoe worden daarin de financiële risico's berekend? Wat 
verandert er komend jaar als de gemeente een aantal taken van het Rijk overneemt? 
Antwoord op dit soort vragen en inzicht in de finesses van de gemeentebegroting 
verwachten we te krijgen in de workshop die zowel voor leken als voor financieel 
specialisten interessant zal zijn!  

Let wel, het gaat er om de systematiek van de gemeentefinanciën te leren begrijpen. 
Het is niet de bedoeling om commentaar te leveren op begroting zelf.  

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt binnenkort nadere informatie van ons. Wilt 
u zich ook nog aanmelden? Mail uw gegevens naar beterzeist@gmail.com ovv 
workshop gemeentefinanciën.  

Bestuur Stichting Beter Zeist 

Wil, Robert, Anton, Anna en Hanna 
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