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Nieuwsflits december 2019 

Samen maken we Zeist beter  

Invloed op leefomgeving, Verkeersmaatregelen 
centrum en Manifest Toekomst van Zeist   

Een mooi en gezond nieuwjaar toegewenst! 

Agenda bijeenkomsten 

• 06 januari 20.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst/borrel in Slot Zeist  
• 09 januari 20.00 uur: Ronde Tafel Groen Raamwerk Utrechtseweg 
• 13 januari 17.30-20.30 uur: concept Omgevingsvisie USP (Utrechts Science 

Park), Leuvenlaan 21 Utrecht 
• 14 januari 19.30 uur: Gemeenteraad o.a. over procesvoorstel Omgevingswet 
• 21 januari 19.30: gezamenlijk Politiek spreekuur fracties 
• 28 januari 19.30: Ronde Tafel bespreken uitkomsten onderzoek samenwerking 

gemeente met buurt- en wijkorganisaties 

Raad draait enkele omstreden verkeersmaatregelen terug 
De raad was op 26 november 2019 eindelijk om. Dat mag ook wel na 6 jaar touwtrekken 
met veel gemeentelijke geldverspilling, verlies aan tijd, energie en omzet van winkeliers. 
De raadsleden verzekerden de toehoorders dat zij goed hadden geluisterd naar de meer 
dan 40 insprekers. De raadsfracties van de coalitiepartijen samen met PvdA hebben een 
amendement ingediend om de belangrijkste verkeersmaatregelen terug te draaien. Ook de 
oppositie wil dat, waarbij Seyst.nu en Nieuw Democratisch Zeist verdergaande 
amendementen indienden. Omdat het erop leek dat er onvoldoende haast werd gemaakt 
heeft Stichting Beter Zeist na overleg met betrokken bezwaarmakers nog een brief naar de 
raad gestuurd. 

omrijden door tunnelknip 

Het geamendeerde raadsvoorstel is op 
dinsdag 1o december aangenomen. Ook 
werd een aanvullend amendement van 
D66, PvdA en Seyst.nu aangenomen om de 
centrumvisie te gaan afronden en na 
maximaal 1 jaar de effecten te meten. 
Inmiddels zijn op 13 december 2 
verkeersbesluiten gepubliceerd en werden 
de Korte Steynlaan en de 
Voorheuveldoorgang weer opengesteld. 
Het busstation blijft dicht. Per motie wordt 
het college gevraagd te onderzoeken welke 

aanpassingen nodig zijn voor veilige Slotlaan. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal 
van 2020 ook de Jagerlaan (tussen Slotlaan en Antonlaan) weer wordt opengesteld, lees 
verder. 

http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=2023
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=2025
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=2025
http://beterzeist.nl/?page_id=12525#RAAD
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Hebben Zeistenaren nog wat te zeggen over hun leefomgeving? 
Al minstens vier jaar heeft de gemeente Zeist gewacht zich, samen met haar inwoners voor 
te bereiden op de Omgevingwet die per 1 januari 2021 van kracht wordt. Andere 
gemeenten, zoals Utrechtse Heuvelrug, zijn veel verder met het betrekken van de bevolking 
bij de visie- en planvoorbereiding. Ondertussen werden door de gemeenteraad wel allerlei 
visies en programma’s in regionaal verband onderschreven. Eindelijk is het college zo ver 
dat ook de bevolking wordt geraadpleegd. Maar zelfs nu wordt maar een paar maanden 
uitgetrokken om de bevolking te consulteren. En die is niet geïnformeerd. Zonder 
aanpassingen van het raadsvoorstel dreigt de bevolking grotendeels buitenspel te staan. 
Dat kan de komende jaren ingrijpende gevolgen hebben voor de omgevingskwaliteiten van 
Zeist, lees verder. 
 

 

 

 

 

 

verstedelijking  

Manifest Toekomst van Zeist: voorbereiding Omgevingsvisie Zeist 
Stichting Beter Zeist en de groene organisaties willen graag een brede dialoog over actuele 
thema’s. Zo worden momenteel op regionaal niveau allerlei afspraken gemaakt over 
verstedelijking om tot een “Metropoolregio Utrecht” te komen. Die afspraken hebben (ook) 
in Zeist ingrijpende gevolgen voor bouwoppervlak, economische ontwikkeling, ruimte, 
groen en landschap, energieopwekking en mobiliteit. Maar welke inwoner van Zeist weet 
eigenlijk het fijne van die regionale afspraken, wat ze concreet voor hem/haar betekenen 
en wat voor invloed hij/zij er nog op heeft? lees verder. 

Kom ook meehelpen aan 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 duurzaamheid en milieu, 
groen en ruimte, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en deelnemen 
aan burgerinitiatieven zoals activiteiten van 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, donateurs werven, acquisitie van gelden, 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 of Hanna van den Dool: 06 – 4608 
2657 of Hanna van den Dool. 

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

http://beterzeist.nl/?page_id=11166#PROCES
http://beterzeist.nl/?page_id=11166#MANIFEST
mailto:hanna.vandendool@gmail.com
mailto:beterzeist@gmail.com

