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Samen maken we Zeist beter 

Beroepen over 5 verkeersbesluiten, Ruimtelijke 
ontwikkelingen, Ervaringen met GONS, Rekenkamer niet 
tevreden met informatievoorziening, Meehelpen is leuk! 

 
Stand van zaken beroepsprocedures over 5 verkeersbesluiten centrum Zeist 
Vanuit diverse buurten en door Stichting Beter Zeist zijn bij de rechtbank onderbouwde 
beroepen ingediend tegen vijf verkeersbesluiten van het college. De verwachting is dat de 
rechtbank de behandeling van de beroepen in eenzelfde procedure onderbrengt. Of dan 
tevens wordt gewacht op de afronding van de aanvullende 2 ontwerpbesluiten over 
Jagerlaan e.o. en over Wilhelminapark en Lyceumkwartier (zuid) zal moeten worden 
afgewacht. Het is niet waarschijnlijk dat er voor de raadsverkiezingen van maart 2018 
helderheid is over de uitspraken in hoger beroep. Dat betekent waarschijnlijk dat de 
uitvoering van de plannen inzet wordt van deze verkiezingen. Zie verder de rubriek. 

 
Zie: wegen met percentages toename verkeer motorvoertuigen per etmaal  
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Ruimtelijke ontwikkelingen Utrechtseweg, buitengebied en sportvelden 
De gemeenteraad heeft de uitgangspunten en kaders voor de gebiedsontwikkeling 
Utrechtseweg Noord vastgesteld. Het gaat daarbij om de vrijkomende terreinen van 
Eikenstein, Rabo Facet en TNO. Overigens blijven de voorgebouwen van TNO en 
Eikenstein behouden. Over het verbinden van de laan van Eikenstein met de Dreef zal de 
komende gebiedsvisie uitsluitsel moeten geven. Het amendement van NDZ en GroenLinks 
om geen onnodige aansluiting te maken (op basis van een brief van Beter Zeist en de 
groene groepen) is niet aangenomen, maar heeft daarmee wel effect gehad, lees verder. 
 
Verder is het Masterplan buitensport accommodaties vastgesteld. Dat betekent een 
concentratie van sportvelden en waarschijnlijk het verhuizen van SV Zeist naar Zeist-west 
direct naast de ecologische verbindingszone. Het gevolg is dat de mensen uit Huis ter 
Heide en omgeving daar dan moeten gaan voetballen. Wel is voorlopig voorkomen dat er 
een kanoroute komt tussen het Slot en Kromme Rijn, dwars door rustgebied voor wild. 
 

  
 
 
 
Evaluatie GONS: ervaringen met invloed van burgers bij projectontwikkeling 
Na een aantal initiatieven waarbij de werkwijze Gebieds Ontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) 
werd toegepast, heeft de gemeente onder de deelnemers een enquête gehouden over de 
opgedane ervaringen. De resultaten voor de groepen deelnemers lieten een gemengd beeld 
zien. Omwonenden waren niet erg enthousiast over de werkwijze, terwijl initiatiefnemers 
en procesbegeleiders van de gemeente juist wel positief waren. Hoe komt dat? Om dat 
duidelijk te maken hebben Beter Zeist en de groene groepen hun ervaringen met de 
werkwijze in aanbevelingen omgezet. Er komt nog een follow up om de werkwijze te 
verbeteren, zie verder. 
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Rekenkamer Zeist niet tevreden over informatievoorziening gemeente 
Na een gedegen onderzoek publiceerde de Rekenkamer Zeist haar rapport over de 
archivering en vindbaarheid van gemeentelijke documenten. Stichting Beter Zeist heeft de 
Rekenkamer daarover geadviseerd gezien haar ervaringen met de (on)vindbaarheid van 
stukken op de gemeentelijke sites. Volgens het rapport moet het archief- en 
informatiebeheer worden verbeterd en er moet een verbeterplan komen. De Rekenkamer 
stelt ook voor inwoners van Zeist en gemeenteraadsleden daarbij te betrekken. Zal het 
rapport net zo eindigen als de aanbevelingen over de financiële projectbeheersing? Dat 
onder het motto: waarom zouden we het veranderen, we doen het toch best goed? Lees 
verder. 
 
Werk met ons samen aan een mooie woon- en leefomgeving 
Meewerken in het bestuur of in werkgroepen, aan diverse burgerinitiatieven zoals de 
Allegro-Tuin en het Geopark Heuvelrug i.o.? Reageren of afmelden? Mail naar 
beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 0646082657. 
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