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

Een jaar geleden is in Zeist gestart met het uitvoeringsplan van de Brede Milieu Visie. Wij
hebben u hier regelmatig over bericht in de Nieuwsflits en op de website van Beter Zeist.
Dit samenwerkingsverband tussen inwoners, bedrijven en organisaties, gefaciliteerd door
de gemeente heet nu Samen Duurzaam Zeist. Hierin is volop ruimte voor inwoners die
graag betrokken willen worden bij initiatieven om de uitvoering van doelen uit de Brede
MilieuVisie dichterbij te brengen. Meer hierover is te lezen in de brief en folder die vorige
week bij alle inwoners van Zeist bezorgd is en waarin u gevraagd wordt een enquête in te
vullen. Zie ook de bijlagen.
Zelf doe ik vanuit Beter Zeist hieraan mee als trekker van
Pijler 3 - Natuur, landschap en Cultuurhistorie - en Pijler 4 Gezonde leefomgeving. Wij constateren gelukkig een enorme
betrokkenheid vanuit de samenleving om Zeist groen, gezond
en duurzaam te houden. In Samen Duurzaam Zeist wordt
iedereen de gelegenheid geboden om samen plannen te
maken en uit te voeren. Hoe meer mensen mee doen hoe
beter we kunnen inspelen op de klimaatverandering en op de
komende energietransitie!
Door het invullen van de enquête kunt u uw mening, en eventueel uw wens om actief
bij te dragen, kenbaar maken. De uitkomsten van de enquête geven aan welke richting
Zeist uit wil. Is dat ook uw richting? Geef uw mening en vul de enquête in!
Dat de goede plannen massaal omarmd zullen worden verwachten we natuurlijk wel. Toch
zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen bij de doelen van Samen Duurzaam
Zeist. Al is het maar dat sommige projecten onderling strijdig kunnen zijn. Daarom hopen
we dat u ook met een scherpe blik naar de vragen wilt kijken en eventueel de nodige
opmerkingen mee geeft!
Met vriendelijke groet,
Hanna van den Dool
Stichting Beter Zeist, secretaris
hanna.vandendool@gmail.com
www.beterzeist.nl
06-46082657
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Platform buurten en dorpen voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers
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