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Beleid Stichting
• Het (meerjaren) beleidsplan werd vastgesteld in het kader van de ANBIaanvraag; het zal jaarlijks worden geactualiseerd.
• Ten behoeve van het stellen van prioriteiten zijn bij de uitvoering van de
statutaire beleidsdoelen de accenten nader vastgesteld. Steeds doorlopende
functies zijn die op het gebied van uitwisseling van informatie en het
onderhouden van het netwerk. Deze hebben prioriteit. Per geval wordt mede
afhankelijk van de beschikbare tijd en menskracht aandacht besteed aan de
denktankfunctie en de beleidsbeïnvloeding.
Organisatie
• Het Bestuur kwam dertienmaal bijeen voor de voorbereiding en uitvoering van
de activiteiten van de Stichting. In het bestuur hadden gedurende het gehele
jaar zitting: Wil Nuijen (contactpersoon dorpen en voorzitter), Anton Moll van
Charante (contactpersoon Zeist Oost en secretaris/penningmeester), Hanna van
den Dool (contactpersoon Zeist West en administratie) en Robert van der Gun
(contactpersoon Zeist Centrum). Als bestuursadviseur fungeerde Egbert
Visscher (tevens contactpersoon Zeist Noord). In de loop van het jaar deed
Anna Adrichem als aspirant-lid mee aan het bestuur.
• Het secretariaat en de donateursadministratie worden per 1 januari 2014
overgedragen aan Hanna van den Dool en Anna Adrichem. Laatstgenoemde
wordt in januari 2014 aan het Platform Beter Zeist voorgedragen als bestuurslid.
Per eind maart ontstaat er een vacature voorzitter, wanneer Wil Nuijen zal
aftreden. Ten behoeve van een efficiënte taakvervulling is eind december 2013
een nieuwe portefeuilleverdeling voor het jaar 2014 opgesteld.
• Het Platform Zeist voor Zeist kwam viermaal bijeen in de Stichtse Vrije School.
Het adviseerde op hoofdlijnen het bestuur en zorgde voor informatie-uitwisseling
en taakverdeling tussen buurtgroepen en andere organisaties (milieugroepen).
Per keer werd een vertegenwoordiger van een andere politieke partij
uitgenodigd. Voor de vergaderruimte en de notulering zorgde Gerard Poolman
van de Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist. De verslaglegging werd
voorbereid door de secretaris en afgerond door Egbert Visscher en Hanna van
den Dool.
• De stichting heeft een paar honderd persoonlijke donateurs en onderhoudt
contact met de actieve buurtorganisaties, de Stichting Milieuzorg Zeist en de
Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. Beide laatste organisaties zijn waarnemer in
het platform.
• Beter Zeist heeft een enquête gehouden onder haar donateurs. De vragenlijst
was opgesteld door Wil Nuijen. Voor een lokale partijpolitieke rol van de
organisatie bestaat bij de donateurs en bij het platform overwegend geen steun.
Wel is naar aanleiding van de respons afgesproken dat elk bestuurslid
persoonlijk contact onderhoudt met een of meer politieke partijen.
• Met de algemene ondernemersorganisaties Zakelijk Zeist en Zeist Onderneemt!
en met het Centrummanagement vond enkele malen overleg plaats over
afstemming van beleid en activiteiten en werd informatie uitgewisseld.
• Met landelijke organisaties heeft de stichting contacten waaronder het
Burgernetwerk Leefmilieu (www.leefmilieu.nl).
Financiën Stichting
• De eigen gewenste minimumdonatie voor personen is gezien de kosten met
ingang van 2013 verhoogd van 10 naar 15 euro.
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Het voorzichtige beleid op financieel gebied en het intensiever innen van
donaties zorgde voor een gezonde financiële positie van de Stichting, waarbij
ook de inkomsten en uitgaven voldoende in balans zijn.
Van de plaatselijke ING-Bank heeft Beter Zeist een prijs van 500 euro gekregen
als steun voor lokale initiatieven.

Burgerparticipatie
• Beter Zeist heeft via Robert van der Gun deelgenomen aan de centrumdialoog
over het (winkel)Centrumvisie en in de kerngroep van de dialoog aan de
opstelling van een advies aan de gemeente.
• Intensief werd bijgedragen de actualisering van het Gemeentelijk verkeers- en
VervoersPlan (GVVP). De gemeente heeft voorafgaande daaraan overleg
gevoerd met vier stakeholders: de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de
Stichting Beter Zeist en Zakelijk Zeist.
• Ook hebben Robert van der Gun en Hanna van den Dool deelgenomen aan de
discussie over het parkeerbeleid; deze discussie vordert echter niet.
• Via Anna Adrichem participeert Beter Zeist in het beraad over een nieuwe
Bomenverordening.
• Er is door Egbert Visscher initiatief genomen tot contact tussen de betrokken
buurtorganisaties en de zorginstellingen Altrecht, Reinaerde en Zonnehuizen
over de bestemming van hun vrijkomende terreinen.
Inspraakreacties, zienswijzen, bezwaren en procedures
• De inbreng vanuit de Stichting had betrekking op die onderwerpen die
buurtoverstijgend zijn en/of die een precedentwerking hebben. Dit gebeurde bij
de voorstellen over de concept-Woonvisie, de (winkel)Centrumvisie, het plan De
Wending voor het Enecoterrein, het voorontwerp Bestemmingsplan Zeister
Warande, de Bomenbeheersvisie, en diverse andere zaken zoals de
reclameborden langs openbare wegen en het Wijkgericht werken. In dat kader
werden o.m. inspraakreacties en zienswijzen ingediend en zijn deze tijdens de
Ronde Tafel van de gemeenteraad toegelicht.
• Beter Zeist heeft de gemeente schriftelijk gevraagd om meer openbaarheid van
tot nu toe geheime stukken over projecten en om een betere dialoog met
insprekers tijdens de Ronde Tafels. Tot nu toe ging de gemeente daar niet op in.
• Behalve het zelf reageren werden andere buurtgroepen en organisaties
ondersteund bij het opstellen van hun reacties. In dat kader is relevante
informatie uitgewisseld of werd verwezen naar andere (praktijk)deskundigen.
• In beide gevallen - het zelf reageren of het ondersteunen van anderen - werden
de reacties inhoudelijk afgestemd met de milieu- en ondernemersorganisaties
die samenwerken met de stichting en zijn de taken onderling verdeeld. In
dergelijke gevallen heeft de stichting veel tijd besteed aan het zorgen voor de
eigen deskundige inbreng.
• Raadsleden en partijen zijn mondeling en schriftelijk geattendeerd op informatie
en opvattingen van de Stichting. Dit gebeurde ten behoeve van de
meningsvorming en soms ook voor de besluitvorming door het aanleveren van
voorstellen en concepten voor amendementen, moties en suggesties voor
partijprogramma’s.
• Ook andere organisaties werden geattendeerd op de inspraakreacties en
zienswijzen van de Stichting, zoals woningbouworganisaties,
projectontwikkelaars en organisaties van ondernemers en huurders.
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Tijdelijk gebruik braakliggende terreinen
• Beter Zeist wil helpen met het mooier maken van bijvoorbeeld braakliggende
terreinen. Zij heeft een lijst met terreinen opgesteld die voor een tijdelijk gebruik
in aanmerking komen, zie site: komende acties.
• Als eerste voorbeeld heeft zij een opzet ontwikkeld voor het Stinkens-terrein
(Allegro) op de hoek Antonlaan/Weeshuislaan, maar ook andere plekken zijn
mogelijk.
• De betreffende projectontwikkelaar en de gemeente evenals de omwonenden
hebben geen bezwaren. De uitwerking van het plan vindt plaats in 2014.
Rapport Zorgen om Zeist en financiën gemeente
• De gemeente heeft bijna een half jaar gewacht met reageren op het rapport
Zorgen om Zeist. In de uiteindelijke reactie werd niet ingegaan op de
afzonderlijke conclusies en aanbevelingen.
• Wel is de raad stringenter gaan toezien op de projecten Kerckebosch en Hart
van de Heuvelrug. De ambities van beide projecten werden daarbij
teruggeschroefd, waardoor de risico’s ervan hopelijk zullen worden beperkt.
• In mei 2013 heeft Beter Zeist voorbeeldmatig ook jaarstukken van de gemeente
van commentaar voorzien. Het ging om de Begroting 2013, de Jaarrekening
2012 en de Voorjaarsnota 2013 met de wijzigingen voor dat jaar en inclusief de
ramingen voor de volgende jaren.
• Naar aanleiding van de commentaren zijn er open gesprekken gevoerd over de
Zeister financiën met fracties van de politieke partijen.
• Na een vraag van Beter Zeist om meer inzicht in de gemeentefinanciën werd op
21 september 2013 een studiebijeenkomst gehouden. Daar gaven
gemeenteambtenaren op basis van een aantal vragen aan een twintigtal
personen toelichting over de gebruikte systematiek. Een vervolgbijeenkomst op
13 januari 2014 werd voorbereid.
Inventarisatie verkiezingsprogramma’s
• Beter Zeist heeft via Wil Nuijen de beschikbare programma’s vergeleken van de
lokale partijen voor de verkiezingen van 19 maart 2014.
• Deze vergelijking zal als informatie aan de burgers worden verstrekt.
Voorlichting en publiciteit
• De Nieuwsflits werd per e-mail verstuurd aan alle aangesloten donateurs en
belangstellenden. Dit gebeurde gemiddeld eenmaal per maand buiten de
zomervakantie.
• Diverse artikelen en inhoudelijke bijdragen zijn geschreven in buurtbladen en
ten behoeve van kranten waaronder de Nieuwsbode en Stadspers.
Site
• De website www.beterzeist fungeert als agenderings-, nieuws-, informatie- en
verwijsmedium en als communicatiemiddel voor bezoekers van de site. Deze
heeft ook een archieffunctie voor Beter Zeist en derden. Daarnaast heeft de site
een verantwoordingsfunctie van de uitgevoerde activiteiten. En ten slotte een
legitimeringsfunctie (rol en ontvankelijkheid) voor de Stichting naar andere
instanties, zoals de gemeente (zienswijzen) en de Raad van State (beroepen).
• Het aantal bezoekers van de site schommelde per maand rond de tweeduizend
personen ondanks de gebleken technische tekorten.
• Er is in 2013 gewerkt aan het technisch verbeteren en interactiever maken van
de website. Dat is gelukt waarbij tevens de gehele inhoud opnieuw is
geactualiseerd en in een beter leesbare lay out werd ingevoerd.
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De site werd onderhouden en aangepast door Piet Giel (technisch) en Egbert
Visscher (inhoudelijk, redactioneel en lay out technisch). Tijdens 2013 is een
voorlopig redactieteam gevormd met Hanna van den Dool, Anna Adrichem en
Piet van Driel. De taakverdeling zal in 2014 verder worden vastgelegd.
Een nieuwe columniste houdt de Zeister gemeenschap een spiegel voor; dit
leverde de nodige discussie op.

Overige activiteiten 2013
• Voor het overige wordt verwezen naar de site. Daar staat de relevante
informatie weergegeven of wordt daarnaar verwezen. Bovendien kan informatie
worden opgezocht via de zoekfunctie en externe zoekprogramma’s.
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