
Nieuwsflits november 2019 
Samen maken we Zeist beter  
Hoorzittingen over aanpassingen centrum	
Bewonersinitiatief	Glasvezelnetwerk	en	Sedumdaken 

• 14 november 19.30 uur gemeentehuis: hoorzitting Raadsvoorstel 
Evaluatie Centrumvisie 

• 20 november 19.45 uur: Platform Beter Zeist, opgeven: 
beterzeist@gmail.com 

• 20 november 13.00-21.00 uur: Maaltijd van Zeist kick-off, zie de 
informatie 

• 21 november 19.30 uur gemeentehuis: vervolg hoorzitting en Ronde 
Tafel Raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie 

• 23 november 10.00-15.00 uur: Maaltijd van Zeist 
• 28 november 1v.a. 18.00 uur:  Maaltijd van Zeist afsluiting 

Hoorzittingen over aanpassing centrum Zeist 
In de reactie van het college over het belevings- en tevredenheidsonderzoek wordt 
voorgesteld het busstation nu niet open te stellen voor autoverkeer. Wel wil het 
vasthouden aan de afsluiting van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan-
Stationslaan. Ook wordt de markt grotendeels bebouwd. Dat zal zeer waarschijnlijk leiden 
tot het niet, zo niet nooit meer openen van de Voorheuvelroute voor autoverkeer. Op de 
donderdagen 14 en 21 november worden om 19.30 uur in de raadszaal de hoorzittingen 
gehouden over het Raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie. Zie de rubriek met meer 
informatie en de collegestukken. Er komen al meer dan 25 insprekers…….. 

 



Platform buurten en dorpen voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers 2	

Zeister muur: geen auto’s van noordoost naar zuidwest door centrum Zeist. De afsluiting 
van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan is hier niet opgenomen. Deze 
‘tijdelijke’ maatregel in 2019 leidt samen met bestaande afsluitingen van Lyceumlaan en 
Lorentzlaan tot veel en gevaarlijk omrijden via Lindenlaan (scholen, kinderopvang en 
ziekenhuis) en Woudenbergseweg.  
________________________________________________________ 

Bewonersinitiatief Glasvezelnetwerk in Zeist 
In tegenstelling tot omliggende gemeenten ligt er in de gemeente Zeist geen 
glasvezelnetwerk met een directe verbinding tot aan de voordeur. Zeker voor de toekomst 
is dat nodig om snel internet blijvend mogelijk te maken. De gemeente Zeist heeft indertijd 
een motie aangenomen waarin zij de aanleg van glasvezel van harte ondersteund. Maar 
door wetgeving mag zij geen commerciële partijen voortrekken/voorstellen. Wat zij wel 
kan doen is via scherpe leges de aanbieder van integrale aanleg helpen om de investering 
tot een succes te maken. 

De huidige grote aanbieders van internetwerken hebben vooralsnog geen belang of 
interesse om in geheel Zeist zo’n glasvezelnetwerk aan te leggen. Zo dreigt Zeist een 
Digitale B-gemeente te worden. Het Zeister bedrijf ‘e-fiber’ is echter als enige aanbieder 
wel bereid in de gemeente een netwerk in te richten. Dit alleen als ten minste 30 % van de 
inwoners zich nog in 2019 voor een pakket inschrijven. Overigens kies je bij e-fiber niet 
voor het bedrijf, maar voor een radio-, TV- en internetaanbieder via het netwerk als dat is 
aangelegd. Een brief daarover is bij iedereen bezorgd. 
Het bewonersinitiatief ‘Ik wil glas in Zeist’ heeft een overzicht gemaakt van de 
goedkoopste pakketten die beschikbaar zijn als er een glasvezelnetwerk komt, zie hiervoor. 
Voor het overige verwijzen we naar de brief van e-fiber en informatie van het 
bewonersinitiatief Ik wil glas in Zeist. 

Verbeter je leefomgeving met een sedumdak 	

Wist u dat er een mooie duurzame maatregel bestaat waarmee de leefomgeving op veel 
aspecten valt te verbeteren? En die u relatief eenvoudig zelf kunt uitvoeren als u een plat 
dak hebt? Met het aan (laten) leggen van sedum op een plat dak van een huis (of aanbouw 
of schuur/garage) is milieuwinst te bereiken. 
Het regenwater wordt vertraagd afgegeven aan 
de grond of het riool waardoor overstromingen 
voorkomen worden. De biodiversiteit neemt toe 
want (bloeiend) sedum is een oase voor 
insecten. Ook wordt de ruimte onder het dak 
beter geïsoleerd en blijft de omgeving in de 
zomer koeler door de plantjes op het dak, het  
voorkomt hittestress. Wilt u ook zo’n prachtig 
verlengstuk van uw tuin? Kijk dan op 
Sedumdaken want Samen Duurzaam Zeist 
heeft scherpe prijzen afgesproken bij drie lokale 
hoveniers!  

Reageren of afmelden: Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657 of  beterzeist@gmail.com. 


