
    Nieuwsflits oktober 2018 

     Samen maken we Zeist beter 
 
      Denk mee over de toekomst van Zeist 
      en help mee aan de burgerinitiatieven 
 

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. Een greep uit de belangrijkste onderwerpen en 
een vooruitblik op komende bijeenkomsten en ontwikkelingen. U leest deze en andere 
informatie en de achtergronden ervan in de rubrieken van www.beterzeist.nl. Daar staat 
ook de agenda van de komende bijeenkomsten. 

Afscheid van de Allegrotuin, zie agenda. Door veel vrijwilligers is er met veel plezier 
gewerkt in de Allegrotuin. Na vier jaar komt er dan toch een einde aan dit veelgeprezen, 
tijdelijke project in Zeist-centrum, een initiatief van Stichting Beter Zeist. Zo kon iedereen 
ervaren dat er van braakliggende terreinen iets moois te maken valt. Een groene beleeftuin 
maakt plaats voor huizen en nog meer winkelruimte. Zoals jullie wellicht al hebben gezien 
zijn er hekken rond de tuin gezet. De volgende stap is dat de grond gesaneerd wordt. 
Daarna, als er tenminste genoeg (70%) appartementen verkocht zijn, zal er begin volgend 
jaar gebouwd worden. Voor sommige struiken en planten zoeken we nog vervangende 
ruimte. Ook zelf groen ophalen en een nieuwe kans geven? Dat kan zaterdag 20 oktober 
van 10-12. Kom je afscheid nemen zaterdag 10.00-12.00 uur? bekijk de slotbeelden! 
 
Doe mee aan de geowandeling in het Zeisterbos, zie agenda: woensdag 24 oktober.  

Het initiatief Geopark Heuvelrug (ontstaan vanuit Stichting Beter 
Zeist) probeert van de gehele Heuvelrug een Geopark te maken 
vanwege de bijzondere aardkundige waarden, opvallende 
reliëfverschillen, smeltwaterdalen en zandverstuivingen. Daarom 
bieden landschapsgidsen van het IVN nu speciale excursies aan, 
op plekken die geologisch of aardkundig zeer interessant 
zijn.  Voor gezinnen met kinderen organiseren we tijdens de 
Beleefweek een excursie in het Zeisterbos, rond 
Bezoekerscentrum De Boswerf. Aanmelden verplicht via email 
(boswerf@odru.nl) o.v.v. aantal personen, naam en 
telefoonnummer. Voor andere geotochten zie site: www.geopark-
heuvelrug.nl. 

 
Beter Zeist werkt mee aan Samen Duurzaam Zeist: nieuws 
Het filmpje van de vorige bijeenkomst “Duurzaam op Dreef” 
op samenduurzaamzeist.nl geeft een goed beeld van de betrokkenheid van inwoners. In 
Pijler 1, “Klimaat en energie” , wordt hard gewerkt aan een Energieplan voor Zeist, samen 
met bureau Over Morgen. Naast inwoners zijn ook bedrijven en organisaties daarbij 
betrokken. Over 2 weken is het conceptplan klaar waarna dat door een consentgroep 
beoordeeld zal worden. Pijler 2, “Kringloop economie“, komt op 31 oktober bij elkaar 
tijdens het grote Afval debat; aanmelden via de website.  
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Platform buurten en dorpen voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers 2 

Voor Pijler 4, “Gezonde leefomgeving“, gaat op 17 oktober 
het “Fietsend Meetnet” van start: 10 mobiele sensorkastjes 
fietsen de komende weken in Zeist rond en leggen de fijnstof 
concentraties op fietsroutes vast. Wil je ook een keer (of 
vaker) met zo’n kastje fietsen? Laat het weten! Op 2 
november, bij het fietsmonument bij Austerlitz, maakt de 
werkgroep “Zeist op de fiets” hun plannen bekend. Wil je 

meer weten over projecten uit Samen Duurzaam Zeist? Of wil je luchtwachter worden? Zie 
de site van Samen Duurzaam Zeist en/of mail naar Hanna van den Dool. 
 
Hoger beroep in procedure over 5 verkeersbesluiten Zeist Centrum 
Vijf beroepsgangers, waaronder Stichting Beter Zeist, zijn bij de Raad van State in hoger 
beroep gegaan tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen bij het busstation en tegen het 
sluiten van de doorgang voor auto’s bij De Punt. Zij vinden dat de rechtbank onvoldoende 
rekening heeft gehouden met de belangen van Zeistenaren, zowel centrumbewoners en 
winkeliers als bewoners van omliggende buurten. Bovendien verwachten zij onder meer 
veiligheidsproblemen bij het busstation, de Jacob van Lenneplaan en de Lindenlaan. Deze 
lanen worden straks feitelijk hoofdwegen voor binnenkomend en uitgaand verkeer, terwijl 
die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Bovendien rijden er per dag duizenden 
scholieren. Het busstation zou het eerste zijn dat in Nederland wordt opengesteld voor 
autoverkeer, zie de rubriek Hoger beroep RvS. 
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Help mee aan een beter Zeist! 
Beter Zeist zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor hun 
woon- en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van 

o duurzaamheid en milieu,  
o groen en ruimte,  
o wonen en bouwen,  
o verkeer en vervoer,  
o burgerparticipatie, 
o deelnemen aan burgerinitiatieven zoals de Allegro-tuin of  
o het Geopark Heuvelrug i.o.  

U kunt meewerken als bestuurslid of in werkgroepen, functioneren als contactpersoon 
voor buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten organiseren, meehelpen met projecten, 
inspreken bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, etc.  

Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te helpen aan een 
mooi Zeist. Inlichtingen: Egbert Visscher, 030 – 6960 141. Reageren of afmelden: Hanna 
van den Dool: 06 – 4608 2657 of  beterzeist@gmail.com. 
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