Jaarverslag 2009 Stichting Beter Zeist (geen evaluatie)
Organisatie
- Het Bestuur kwam twaalf 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 verslaglegging zorgde Gerard Poolman van de
Stichting Behoud Sanatoriumbos.
- 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.
Strategie en reactie op rapport Verstand
- Eén van de eerste onderwerpen van het Platform ZvZ was het bepalen van de
strategie van de Stichting als uitwerking van de statuten. Deze is vastgelegd in
de Strategienota
- De nota werd later nog aangepast na de reactie van de gemeente op het rapport
Verstand over de samenwerking met de buurtorganisaties. De raad wees
namelijk de betrokkenheid van de Zeister organisaties af bij de
beleidsvoorbereiding van de gemeente.
- De strategie is nu meer gericht op samenwerking tussen de buurtorganisaties
en minder op overleg met of bijdragen aan de beleidsvorming van de
gemeente.
Studie, 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.
- Een folder werd ontwikkeld en voorlopig nog in beperkte mate verspreid bij
buurt- en andere bijeenkomsten.
- Een advertentie en een serie ‘kleine advertenties’ werden in de Nieuwsbode
gepubliceerd; verder is een advertentie op de Kabelkrant Zeist geplaatst.
- 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.
- Ingezonden brieven werden in het laatste blad slechts in beperkte mate
geplaatst. De al lang lopende vraag om gesubsidieerde ruimte voor Zeister
organisaties en burgers in de Nieuwsbode is door de gemeente afgewezen.
- De Stichting was aanwezig op de talentenmarkt in september.
- Een lezing over “Bevolkingsontwikkeling en woningbehoefte” is in dezelfde
maand gehouden in de bibliotheek en tijdens bijeenkomsten van
buurtorganisaties.
- Vele malen zijn bestuursleden en leden van het platform aanwezig geweest op
gemeentelijke en andere bijeenkomsten en hebben daar hun inbreng geleverd.

Site
-

-

De website www.beterzeist is ontwikkeld en gevuld met gegevens over alle
wijken van Zeist. De site fungeert als nieuws-, informatie- en verwijsmedium
en heeft ook een archieffunctie.
De site werd onderhouden door Piet Gies (technisch) en Egbert visscher
(inhoudelijk en redactioneel).
De archieffunctie moet overigens nog worden gescheiden van de actuele
informatie.

Symposium
- Het forum Rondom Zeist 2010 van 15 februari 2010 over “Wonen en
(duurzaam) bouwen en de invloed van de burgers” is deels nog in 2009
voorbereid.
- In de werkgroep hadden zitting: Egbert Visscher, Wil Nuijen, Ilona Hofstra,
Juliëtte Kubbinga, Herbert Fontijn en Ruud Geus.
- In het kader van de voorbereiding 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.
Inspraak, zienswijzen, bezwaren en contacten partijen
- De inspraak van de Stichting had betrekking op die onderwerpen die
buurtoverstijgend waren en/of die een precedentwerking hadden. Dit gebeurde
bij de het Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030, de OntwerpStructuurvisie
Zeist 2020, de bestemmingsplannen Zeist-Noord en Hoge DennenKerckebosch, het Buurtschap Sanatoriumbos en het Woonpark Zeist. In dat
kader is meegedaan aan informatieronden en zijn inspraakreacties gegeven.
Ook werden zienswijzen ingediend en zijn deze zo nodig tijdens de Ronde
Tafel van de gemeenteraad toegelicht. Verder is bezwaar aangetekend tegen
de kapvergunning voor het gebied van het Woonpark.
- 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 dat in het laatste jaar voor de verkiezingen voor
inspraak werd vrijgegeven.
- 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.
- Ook andere organisaties werden geattendeerd op de zienswijzen van de
Stichting, zoals de provincie, woningbouworganisaties en
projectontwikkelaars.
Overige informatie activiteiten 2009
Voor het overige wordt verwezen naar de site waar de relevante informatie staat
weergegeven of kan worden opgezocht via de zoekfunctie.
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