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   Samen maken we Zeist beter 

 
 
 

 
Vervolg procedure verkeersbesluiten Centrumvisie 
De verkeersbesluiten liggen per 6 april ter visie voor informatie en voor het indienen van 
zienswijzen uiterlijk 18 mei. Verder wordt voor twee 
omliggende woonbuurten, Wilhelminapark en centrum, een 
aanvullend verkeersplan opgesteld. Maar voor buurten 
zoals Lyceumkwartier en Dichtersbuurt, die ook extra 
doorgaand verkeer zullen krijgen, gebeurt dat (nog) niet. 
Op 18 april is er om 19.30 – 21.00 uur een 
informatiebijeenkomst over de effecten van de maatregelen 
en de procedure, lees verder.  
 
Hoe vinden we de belangrijke stukken over het Zeister beleid?  
In samenwerking met de gemeente werken Stichting Beter Zeist en het Gehandicapten en 
Patiënten Platform Zeist (GPPZ) aan het verbeteren van de site van de gemeente 
Zeist. Veel stukken zijn namelijk niet te vinden op de site of niet in te zien. Ook kan de 
communicatie over het Zeister beleid beter. In dit verband zal Beter Zeist deelnemen aan 
het onderzoek van de Rekenkamer Zeist over digitale archivering en ontsluiting, zie verder. 
 
Checklist voor visies van de gemeente Zeist 

Op 5 april 2016 heeft Stichting Beter Zeist samen met 
de lokale groene organisaties tijdens het politiek 
spreekuur een voorlopige Checklist Visies aangeboden 
en besproken met de fracties. De lijst is bedoeld om de 
ontwikkeling en het gebruik van visies te verbeteren. 
De fracties zullen nagaan hoe de kaderstelling voor het 
proces en de inhoud van de visies valt te verbeteren. 
 

 
Geopark ontwikkelen als burgerinitiatief 
Volgens de provincie Utrecht staat het initiatief voor een geopark los van het streven naar 
een nationaal park voor heel de heuvelrug (inclusief het Gooi). Het is allereerst een 
burgerinitiatief dat breder is dan het beoogde nationaal park. Wel kan het er een 
versterking voor vormen. Het is meer allesomvattend ten aanzien van de 
ondergrond/stuwwal, de natuur en de cultuurhistorie en wellicht ook de omvang. 
Stichting Beter Zeist zal een plan van aanpak voor het geopark opstellen en een conferentie 
met belanghebbenden en deskundigen organiseren. Ook zijn er met het geopark i.o. Gooi 
en Vechtstreek afspraken gemaakt over samenwerking. Lees verder over het initiatief 
Geopark. 

http://beterzeist.nl/?page_id=933#VERVOLG
http://beterzeist.nl/?page_id=916#Voorlichting
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=824
http://beterzeist.nl/?page_id=6884
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Woonvisie geeft weinig handvatten voor beleid, maar wel woningaantallen 
De nieuwe Woonvisie 2016-2020 wordt op 12 april besproken tijdens de Ronde Tafel en 
het Raadsdebat. In de nieuwe woonvisie wordt ondanks de kritiek van burgerorganisaties 
toch nog gestuurd op harde aantallen nieuwe woningen: minimaal 2.200 tot het jaar 2028. 
Dit in plaats dat de kwaliteit van de omgeving leidend is (Structuurvisie Zeist pagina 16). 
De gemeente kan met deze beleidsvisie inhoudelijk alle kanten op. Daarmee biedt de visie 
bij voorbaat een legitimering voor ad hoc beleid, lees verder. 
 
Nieuws uit de Allegro Tuin 

De tuin blijft voorlopig een mooie plek voor gezellige 
informele markten en manifestaties zoals het afgelopen jaar 
bleek. Wel is het jammer dat er de laatste tijd spullen zijn 
vernield. Omwonenden en de politie houden nu een oogje in 
het zeil. Op 27 april wordt er 
weer Koningsdag gevierd. Ook 
bent u altijd welkom om een 
keer mee te werken. Mail naar 

beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 
0646082657. Voor veel meer mooie foto's van de tuin: zie het 
album van Steffie van den Brink. Lees verder. 
 
Gastcolumn: ervaringen van een centrumbewoner 
Ook wel eens de behoefte gehad als inwoner van Zeist iets te zeggen over wat je dagelijks in 
het centrum tegenkomt? An Koba doet dat vanuit haar eigen ervaring als bewoner van het 
centrum. Lees nu over overvallen en inbraken, wildplassers en kleurrijke figuren in Zeist. 
Lees verder. 
 
Werk met ons samen aan een mooie woon- en leefomgeving 
We krijgen veel voor elkaar maar zonder uw hulp lukt het niet. Meewerken in het bestuur 
of in werkgroepen, aan burgerinitiatieven zoals de Allegro Tuin en het geopark, reageren of 
afmelden? Mail naar beterzeist@gmail.com. 
 
Kom naar de bijeenkomst van ons Platform buurten en dorpen 
Circa vijfmaal per jaar houdt Stichting Beter Zeist een platformbijeenkomst. Aanwezig zijn 
vertegenwoordigers van buurtgroeperingen uit de wijken en dorpen, maar ook individuele 
belangstellenden. Ook u kunt dus deelnemen en uw ideeën onder de aandacht brengen. De 
komende bijeenkomst is woensdagavond 13 april. Graag vooraf aanmelden op 
beterzeist@gmail.com. U ontvangt dan op tijd de agenda. 

http://beterzeist.nl/?page_id=1260
http://myalbum.com/album/lkTnGQxoWjQz
http://beterzeist.nl/?page_id=4160
http://beterzeist.nl/?page_id=759
mailto:beterzeist@gmail.com
mailto:beterzeist@gmail.com

