Nieuwsflits juni 2018
Samen maken we Zeist beter
Denk mee over de toekomst van Zeist
en help mee aan de burgerinitiatieven
De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. Een greep uit de belangrijkste onderwerpen en
een vooruitblik op komende bijeenkomsten en ontwikkelingen. U leest deze en andere
informatie en de achtergronden ervan in de rubrieken van www.beterzeist.nl. Daar staat
ook de agenda van de komende bijeenkomsten.
Eerste resultaten Geopark Heuvelrug i.o. voor Zeist beschikbaar
In het kader van Pijler 3 van Samen
Duurzaam Zeist heeft de gemeente een
financiële bijdrage geleverd waardoor,
na een half jaar hard werken,
de Geo-Ontdekkaart van de gemeente
Zeist kan worden overhandigd aan
Wethouder Sander Jansen. Dit gebeurt op
donderdagmiddag 7 juni om 13.30 uur bij de
Boswerf. Daarna vindt een korte
geowandeling plaats in de directe omgeving.
De Ontdekkaart is inmiddels verkrijgbaar bij de VVV in de gemeente Zeist. Lees ook het
persbericht. Iedereen kan nu zelf ‘geopaden’ gaan lopen met GPS-aanduiding
bij RouteYou op een smartphone, tablet of anders met een geprinte of digitale folder. Zie
voor de wandelingen en het navigeren per GPS het geopad-overzicht. De wandelingen in de
gemeente Zeist zijn al geactualiseerd en gecontroleerd, de andere volgen nog. Per
wandeling is ook een toelichtende brochure en folder op de website van de stichting
beschikbaar. Zie verder ook de site van Geopark Heuvelrug.
Gezamenlijk streefbeeld ‘Wegh der Weegen’ klaar
Het afgelopen half jaar heeft Stichting
Wegh der Weegen samen met allerlei
belanghebbenden, aanwonenden, de
provincie en 4 gemeenten een
streefbeeld ontwikkeld voor de Wegh
der Weegen. Deze historische weg
loopt van De Bilt tot Amersfoort en
werd aan het einde van de
tachtigjarige oorlog ontworpen door
Jacob van Campen. Op 31 mei is het
streefbeeld aangeboden aan
gedeputeerde Dennis Straat van de
provincie Utrecht.

Het document geeft een basis voor een optimale combinatie van enerzijds de
cultuurhistorische waarden en de eenheid van de Wegh der Weegen en anderzijds
moderne uitgangspunten voor de inrichting van de weg. Het streefbeeld zal worden
gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst met de provincie en de
gemeenten. Zie verder de website Wegh der Weegen en een presentatie van de voorzitter
van de stichting, Hans Voorberg, voor het Platform van 18 april van Beter Zeist.
Vervolg beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist
De brief van het burgerinitiatief aan de raad over het gezamenlijk heroverwegen van de
centrumbesluiten heeft de raad op voorstel van het huidige college voor kennisneming
aangenomen. Men wilde kennelijk de volgende zitting van de rechtbank afwachten. Die
was op dinsdagochtend 29 mei. Allereerst werden de beroepen tegen de 5
verkeersbesluiten behandeld, zie verder. Daarna vond de zitting plaats over het beroep van
de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen maatregelen in het wijkverkeersplan
Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark, zie verder de websitepagina van VLZ.
Globaal coalitieakkoord met zicht op inwonersakkoord
Op 3 mei 2018 werd het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd van de vier
coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP. Het is een hoofdlijnenakkoord dat nog
wordt aangevuld met een inwonersakkoord over de uitvoering. Zie ook het persbericht.
Beter Zeist heeft een reactie gestuurd naar de raad aangezien het akkoord daar op 17 mei
aan de orde komt. Voor een vergelijking van de punten van de kieswijzer met standpunten
van de politieke partijen) en die van het akkoord, zie de aangevulde kieswijzer. Daaruit valt
af te leiden met welke punten van de kieswijzer (voldoende) rekening is gehouden en met
welke niet.
Help mee aan een beter Zeist!
Het bestuur zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor
hun woon- en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van duurzaamheid en
milieu, groen en ruimte, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en
deelnemen aan burgerinitiatieven zoals de Allegro-tuin of het Geopark Heuvelrug i.o.. U
kunt meewerken als bestuurslid of in werkgroepen, functioneren als contactpersoon voor
buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten organiseren, meehelpen met projecten,
inspreken bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, donateurs werven, acquisitie van
gelden, etc. Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te helpen
aan een mooi Zeist. Inlichtingen: Egbert Visscher, 030 – 6960 141. Reageren of afmelden:
Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657 of beterzeist@gmail.com.
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