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Actie Voorheuvel heeft succes!  

Allegro Tuin in wintertooi 
De vrijwilligers hebben hard gewerkt om de tuin winterklaar te 
maken. Het gras is gemaaid, veel bollen van particulieren en 

bedrijven zijn gepoot voor het komende voorjaar. Ook komen er voedersilo’s en 
nestkastjes voor vogels. Voor het complex ‘vogelappartementen’ kunnen we nog meer 
nestkastjes gebruiken. U kunt ze bij de container neerleggen. De sierboom is met lichtjes 
opgetuigd en er komt nog een verlichte kerstboom centraal in de tuin. Lees verder. 

Centrumvisie 
Na de massale weerstand tegen het plan om de Voorheuvel langs De Punt voor 
doorgaand auto- en busverkeer te gebruiken, kwam het College van B&W met een 
alternatief voorstel, zie beterzeist.nl nieuws. De raad wil hierover in januari 2015 een 
nieuwe Ronde Tafel met insprekers houden. Het voorstel is gunstig nieuws voor iedereen 
die de Voorheuvel zo wil behouden. Zou dit de laatste verandering zijn van de 
Centrumvisie? Dat is maar de vraag. Zo wil het College nog steeds doorgaand verkeer 
over het busstation. En daar was juist veel oppositie tegen. Wordt vervolgd. 
 
Provincie Utrecht wil overmaat aan kantoren tegengaan 
De Provincie heeft een ontwerp Structuurvisie Kantoren gemaakt. De komende 12 jaar 
wil zij leegstand (ca. 20 %) van kantoren verminderen. Dat gebeurt door nieuw beleid en 
hulp bij herbestemming en bij omvorming van kantoren. Tot 23 december kan iedereen 
bij de provincie een zienswijze over het ontwerp indienen. Lees het bericht als PDF. 

Woonwijk op Rabo Facet terrein? 
Bouwfonds Ontwikkeling, onderdeel van Rabo Vastgoedgroep, heeft het voormalig 
datacenter aan de Laan van Eikenstein in Zeist gekocht van Rabobank Nederland. De 
projectontwikkelaar wil de gebouwen afbreken en op dit terrein een woonwijk neerzetten. 
Kassa dus voor de ontwikkelaar. Beter Zeist neemt samen met de groene groepen deel 
aan het overleg hierover. Onze inzet is het behoud van de groene omgeving en 
aanpassing van de bestemming daaraan. Voor Beter Zeist zou hergebruik van de 
gebouwen voor bijvoorbeeld het Science Park de Uithof ook een mogelijkheid zijn. 

Nieuwe Gebiedsvisie Sanatoriumterrein 
Zorginstelling Altrecht heeft Bureau VenhoevenCS architecture+urbanism opdracht 
gegeven een gebiedsvisie voor het Sanatoriumterrein op te stellen. Begonnen wordt met 
het inventariseren van belangen, verwachtingen, kansen en knelpunten. Daarna volgt 
een workshopfase. De visie zou het eerste kwartaal van 2015 klaar moeten zijn. Beter 
Zeist en de groene groepen zijn hierbij betrokken. Lees verder het begindocument. 

Opening Park vliegbasis Soesterberg 
Het weekend van 13 en 14 december kunt u gratis het museum bezoeken  en tegelijk een 
kijkje nemen in het nieuwe park. Van 10.00 – 17.00 uur is er veel te doen voor 
volwassenen en kinderen. Met optredens van kunstenaars, shantykoor, muziekbands, 
buikdanseres(sen) en nog veel meer. Zo krijgt Zeist wat terug voor de jarenlange 
geluidshinder. Ook kunt u vanuit de 33 meter hoge uitkijktoren het landschap van de 
Utrechtse Heuvelrug overzien. Een mooie gelegenheid om grenzen te verleggen en 
hoogtevrees te overwinnen. Programma: www.parkvbs.nl en museum: www.nmm.nl. 
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