NieuwDemocratischZeist wil duurzame impuls voor Stichtse Lustwarande
i.s.m. Utrechts Sciencepark
De lokale partij NieuwDemocratischZeist (NDZ) lanceert volgende week dinsdag een plan om een
nieuwe impuls te geven aan de leegkomende gebouwen aan de Utrechtseweg - Driebergseweg
(TNO, Rabofacet, Eikenstein, Veldheim, Stenia e.a.) mede n.a.v. een werkbezoek van de Zeister
gemeenteraad aan het Sciencepark in de Uithof op vrijdag 11 maart jl.
NDZ denkt aan het vestigen van hoogwaardige innovatieve kennisinstituten op het gebied van
(ouderen)zorg in samenwerking met het in de Uithof gevestigde Sciencepark en Zeister
zorginstellingen.
Een groep van experts, Sciencepark, (zorg)ondernemers en Zeister politiek zou dit idee verder
moeten verkennen mede in relatie tot de plannen om het openbaar vervoer tussen De Uithof en
het station Driebergen-Zeist te verbeteren.
Dinsdagavond 15 maart debatteert de Zeister gemeenteraad over de besteding van de 1 miljoen
euro aan meevallers voor 2016. Een deel van dit geld wil NDZ gebruiken voor deze verkenning.
Toelichting:

NDZ: Utrecht Sciencepark biedt kansen voor Zeist
Op 11 maart jl. lichtte de directeur van Utrecht Science Park (USP) tijdens een werkbezoek van
Zeister raadsleden de ontwikkeling van het Sciencepark toe en wees op kansen daarvan voor Zeist.
Begin januari 2016 spraken bestuursleden van NieuwDemocratischZeist (NDZ) ook al met hem
daarover n.a.v. ideeën binnen NDZ over verbindingen maken tussen USP en Zeist. Niet zozeer
letterlijk via een snel Openbaar Vervoer tussen De Uithof – Zeist - station Driebergen-Zeist, maar ook
fysiek door een nieuwe impuls te geven aan de leegkomende gebouwen aan de Utrechtseweg (TNO,
Rabofacet, Eikenstein, Veldheim, Stenia e.a.) .
NDZ denkt dan aan kennisinstellingen op het gebied van innovatieve gezondheidszorg voor ouderen,
aangestuurd door wetenschappelijk zorgonderzoek vanuit USP. Uitbreiding van USP met nieuwe
startups, met meer onderzoek, meer werk, leidt tot meer arbeidsplaatsen, die vanuit Zeist vervuld
kunnen worden. Uitbreiding van universitair onderwijs leidt tot meer studenten. Zeist kan
studentenhuisvesting ontwikkelen. Zeist als groene en gezellige gemeente biedt een rustige
woonplaats voor medewerkers en studenten van USP. Economisch, maatschappelijk en cultureel zijn
hiermee grote ontwikkelingen voor Zeist mogelijk alsook voor USP.
NieuwDemocratischZeist ziet nog meer kansen voor Zeist. Belangrijker vindt NDZ om samen met
deskundigen én samen met andere partijen deze mogelijkheden verder te ontwikkelen. NDZ staat
open voor elke bijdrage aan de expertgroep, zowel van instellingen, bedrijven als van politieke
partijen. Verbindingen maken tussen Zeist en USP biedt ook de kans om onderling in Zeist meer met
elkaar verbonden te raken. Kortom: Verbindend, Vernieuwend en Ondernemend.

