Nieuwsflits september 2016
Samen maken we Zeist beter
Tunneltje Voorheuvel, Zeister Warande, Uitbreiding rode
contouren, Allegrotuin, Columns en Platform Beter Zeist
College van B&W wil tunneltje Voorheuvel overhaast afbreken
Het college wacht niet tot de indieners van zienswijzen antwoord hebben gekregen. Direct
na de deadline voor het indienen van de reacties op het verkeersbesluit is de afbraak van de
tunnel gepland. Hoe kunnen belanghebbenden dan nog in hun beroepen rekening houden
met de beantwoording van de zienswijzen door het college? Beter Zeist heeft een voorbeeld
bezwaarschrift opgesteld dat iedereen kan ondersteunen en aanvullen. Beter Zeist en
andere belanghebbenden zullen op tijd bij de rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening voor het opschorten van het slopen, lees verder.
Verbeterd plan voor Zeister
Warande (Utrechtseweg /
Kromme Rijnlaan)
Het intensieve overleg tussen alle
belanghebbenden leidde medio
2016 tot een gewijzigd bouwplan.
Het past nu beter in de Stichtse
Lustwarande, het bouwvolume is
verminderd en de bouwhoogte
werd beperkt. Verder komen er
achter de twee appartementsgebouwen, twee-onder-een-kap
woningen en richting Crosestein eengezinswoningen. Ook is al rekening gehouden met de
voorgenomen verkeersaanpassingen van de Utrechtseweg. Daarmee is dan een dreigend
precedent voor de aantasting van de cultuurhistorische assen in Zeist en omgeving
voorkomen. Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Zeister Warande wordt in de herfst van
2016 ter inzage gelegd voor het zo nodig indienen van zienswijzen.
Aanpassing Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
De kritiek van burgerorganisaties richt zich vooral op het verder oprekken van de rode
contouren in Bosch en Duin en Den Dolder (WA Hoeve). Dat leidt tot meer mogelijkheden
voor woningbouw in natuurgebieden en anderzijds tot minder mogelijkheden voor
bezwaar en beroep. Met de bevolking en inwoners van de gebieden is hierover niet
gecommuniceerd. Kortom: ons inziens een politiek een-tweetje tussen de gemeente en de
provincie om de Zeister bevolking buitenspel te zetten, lees verder.
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Allegro-tuin en AZC
Het COA en de Allegro-tuin gaan samenwerken om kwetsbare bewoners van het AZC een
steuntje in de rug te geven. We stellen hen graag in staat om in een fijne omgeving, de
Allegro-tuin, licht tuinierwerk te doen en kennis te maken met de Zeister gemeenschap.
We hebben ook uw hulp nodig om dit project succesvol te laten zijn. Wil u eens of vaker
 Deelnemers ophalen en terugbrengen (van
Kamp Zeist naar de Allegro-tuin) of
 Thee/koffie/fris en een versnapering
verzorgen of
 Begeleiden bij het tuinwerk of
 Aandacht geven met een praatje zodat ook de
Nederlandse les in praktijk gebracht kan
worden?
Is één van deze activiteiten iets voor u? Misschien
elke week, eens per twee weken of een keer per maand? Tijd: dinsdagmiddag van 13:00u
tot 16:00u. Meldt u dan aan bij Hanna via hanna.vandendool@gmail.com of 06-46082657.
Eerst eens uit proberen mag natuurlijk ook!
Nieuwe columns over politiek in Zeist
Warrie Schuurman vond de discussie in de raad over het burgerinitiatief hopeloos. Zijn
column werd niet geplaatst in Zeister Magazine waarvoor het volgens afspraak was
geschreven. Hij besluit zijn reactie daarop met: “Ceterum censeo Belcouram esse
delendam!” “En overigens ben ik van mening dat Belcour verwoest moet worden!”, naar
analogie van de herhaalde uitspraak van de Romeinse senator Cato over Carthago. Lees de
column.
Janus gaat in op de onderbuikgevoelens van de oud-fractieleider van GroenLinks over
kritiek van burgers. De columnist vindt dat de politiek zichzelf opnieuw zal moeten
uitvinden wil zij acceptabel blijven voor de meerderheid van de bevolking. En de politiek
moet vooral insprekers en kritiek serieus nemen. Lees de column.
Werk met ons samen aan een mooie woon- en leefomgeving
We krijgen veel voor elkaar maar zonder uw hulp lukt het niet. Meewerken in het bestuur
of in werkgroepen, aan burgerinitiatieven zoals de Allegro-tuin en het Geopark, reageren of
afmelden? Mail naar beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 0646082657
Kom naar de bijeenkomst van ons Platform buurten en dorpen
Circa vijfmaal per jaar houdt Stichting Beter Zeist een platformbijeenkomst. Aanwezig zijn
vertegenwoordigers van buurtgroeperingen uit de wijken en dorpen, maar ook individuele
belangstellenden. Ook u kunt deelnemen. De komende bijeenkomst is woensdagavond
21 september. Graag vooraf aanmelden op beterzeist@gmail.com. U ontvangt op tijd de
agenda.

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

