Jaarverslag 2010 Stichting Beter Zeist (geen evaluatie) / 28-03-2011
Organisatie
 Het Bestuur kwam tien maal bijeen voor de voorbereiding en uitvoering van
de activiteiten van de Stichting. In het bestuur hadden zitting: Wil Nuijen
(voorzitter), Egbert Visscher (secretaris) en Pierre van Kempen
(penningmeester).
 Het Platform Zeist voor Zeist kwam vijfmaal bijeen in de Stichtse Vrije
School. Het adviseerde het bestuur en zorgde voor informatie-uitwisseling en
taakverdeling tussen buurtgroepen en andere organisaties (milieugroepen).
Voor de vergaderruimte en notulering zorgde Gerard Poolman van de
Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist.
 De stichting heeft een paar honderd persoonlijke donateurs en onderhoudt
contact met de meeste, actieve buurtorganisaties, de Stichting Milieuzorg
Zeist en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. Beide laatste organisaties zijn
waarnemer in het platform.
 Met landelijke organisaties heeft de stichting contacten waaronder het
Burgernetwerk Leefmilieu (www.leefmilieu.nl).
Voorlichting en publiciteit
 De Nieuwsflits werd per e-mail aan alle aangesloten donateurs en
belangstellenden verstuurd. Dit gebeurde gemiddeld eens per 2-3 weken
buiten de zomervakantie.
 Inhoudelijke bijdragen werden verleend aan folders en informatiebladen van
buurtorganisaties voorafgaande aan de verkiezing van de gemeenteraad op 3
maart.
 Een advertentie “Kies wijzer Zeist” werd in de Nieuwsbode gepubliceerd
 Diverse artikelen zijn geschreven in buurtbladen (B&D, DD en HtH),
interviews (UN/AD, Zeister Magazine) en persberichten en andere bijdragen
in kranten en de Nieuwsbode. Incidenteel werd gebruik gemaakt van de
Kabelkrant Zeist.
Site
 De website www.beterzeist is steeds geactualiseerd en aangevuld met
gegevens over alle wijken van Zeist. De site fungeert als nieuws-, informatieen verwijsmedium en heeft ook een archieffunctie. Daarnaast heeft het een
legitimeringsfunctie (ontvankelijkheid) voor de Stichting naar andere
instanties, zoals de gemeente (zienswijzen) en de raad van State
(beroepen).
 De site werd onderhouden door Piet Giel (technisch) en Egbert Visscher
(inhoudelijk en redactioneel).
 Er is gewerkt aan het beter onderscheiden van de secundaire archieffunctie
en de primaire actuele informatiefunctie.
Forum Rondom Zeist 2010
 Het forum “Rondom Zeist 2010” van 15 februari 2010 ging over twee
onderwerpen 1. “Wonen en (duurzaam) bouwen en 2. De invloed van de
burgers” . Er waren in Figi ongeveer 170 bezoekers.
 In de voorbereidingsgroep hadden zitting: Egbert Visscher, Wil Nuijen, Ilona
Hofstra, Juliëtte Kubbinga, Herbert Fontijn en Ruud Geus.
 Ilona Hofstra presenteerde de bijeenkomst; inleidingen werden gehouden
door Architect Thomas Rau over duurzaam bouwen en het nieuwe wonen,
socioloog Irmat Verhoeven over burgerparticipatie en Wil Nuijen over het
ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente.
 In het kader van de voorbereiding van de bijeenkomst en de verkiezingen is
een enquête opgesteld. Deze werd beantwoord door alle partijen, behalve de

SP die niet inhoudelijk op de vragen reageerde maar verwees naar het eigen
partijprogramma. Zie Site.
Studiebijeenkomst Burgerparticipatie
 Op 14 juni vond in het gemeentehuis een studiebijeenkomst plaats over
burgerparticipatie in Zeist. Het was het vervolg op Rondom Zeist 2010, waar
het tweede onderwerp “Invloed van de burger” nog te weinig aandacht
kreeg.
 De bijeenkomst werd geleid door Egbert Visscher en ingeleid door Wil Nuijen
met een Power Point presentatie die ook als scholingsinstrument is te
gebruiken. Hans van der Kamp ging vervolgens in op de interactieve
planvorming in Huis ter Heide.
 De circa 25 deelnemers, waaronder burgemeester Koos Janssen en
wethouder Johan Varkevisser, bespraken de mogelijkheden en beperkingen
van Burgerparticipatie in Zeist. Dit gebeurde naar aanleiding van het rapport
van mr. A. Verstand en het coalitieakkoord, waarin burgerparticipatie als één
van de speerpunten van beleid wordt gezien.
 De bijeenkomst werd voorbereid met achtergrondinformatie en
discussiepunten. De opbrengst was het verslag, een checklist en een artikel.
Verder werd met de Wethouder afgesproken bij te dragen aan het per 1
november beoogde “Plan van aanpak burgerparticipatie” van de gemeente.
Pas eind december vernam de Stichting dat er geen beleidsplan zou komen,
maar een soort actieprogramma. De gemeente kondigde aan daarover begin
2011 met de stichting te overleggen.
Studie- en voorlichtingsbijeenkomst WABO
 Op 11 oktober organiseerde de stichting in het Wijkservicecentrum ZeistNoord een studie- en voorlichtingsbijeenkomst over de Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) die per 1 oktober van kracht werd.
 De circa 30 deelnemers waren representanten van buurt- en
milieuorganisaties en gemeentefunctionarissen, waaronder Wethouder
Jacqueline Verbeek-Nijhof. Inhoudelijke toelichting werd gegeven door mr.
Jacqueline Mineur, Juriste van de vereniging van Mileudefensie. Daarnaast
was er achtergrondinformatie beschikbaar.
Inspraak, zienswijzen, bezwaren en contacten partijen
 De inspraak vanuit de Stichting had betrekking op die onderwerpen die
buurtoverstijgend waren en/of die een precedentwerking hadden. Dit
gebeurde bij de Ontwerp-Structuurvisie Zeist 2020, de bestemmingsplannen
Buurtschap Sanatoriumbos en Hoge Dennen-Kerckebosch, het
coalitieakkoord Zeist 2010-2014 en de uitwerking daarvan en het conceptGroenstructuurplan. In dat kader werden zienswijzen en reacties ingediend
en zijn de zienswijzen tijdens de Ronde Tafel van de gemeenteraad
toegelicht.
 Behalve het zelf reageren werden andere buurtgroepen en organisaties
ondersteund bij het opstellen van hun reacties, is in dat kader relevante
informatie uitgewisseld of werd verwezen naar andere (praktijk)deskundigen.
 In beide gevallen - het zelf reageren of anderen ondersteunen - werden de
reacties inhoudelijk afgestemd met de milieu-organisaties die samenwerken
met de stichting en zijn onderling taken verdeeld. Dat was wel nodig gezien
het grote aantal plannen waarover de raad vlak voor de verkiezingen nog
besluiten nam, zoals over het Buurtschap Sanatoriumbos en het
bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch.
 De raadsleden en partijen zijn regelmatig geattendeerd op informatie en
opvattingen van de Stichting. Dit gebeurde soms ten behoeve van de
meningsvorming en soms door het aanleveren van voorstellen en concepten
voor amendementen en moties ten behoeve van de besluitvorming.
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Ook andere organisaties werden geattendeerd op de zienswijzen van de
Stichting, zoals de provincie, woningbouworganisaties en
projectontwikkelaars.
De gecombineerde actie van de Stichting Beter Zeist samen met het
Actiecomité Geen Woonpark Zeist en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West
heeft succes gehad. De provincie heeft geen verklaring van geen bezwaar
afgegeven voor deze hoge flat langs de Utrechtseweg in de Stichtse
Lustwarande. De projectontwikkelaar Modulus heeft daarna haar aanvraag
ingetrokken.

Overige activiteiten 2010
 Voor het overige wordt verwezen naar de site waar de relevante informatie
staat weergegeven of daarnaar wordt verwezen. Bovendien kan informatie
worden opgezocht via de zoekfunctie en zoekprogramma’s.
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