Wat komt er terecht van het coalitieakkoord uit 2010?
Hebben de burgers genoeg invloed op het beleid?
Blijft de gemeente financieel gezond?
De peilstok in de coalitie

FORUM “RONDOM ZEIST”
woensdagavond 18 april 2012
Het Forum - georganiseerd door Stichting Beter Zeist - zal plaatsvinden in het Witte Kerkje in
Huis ter Heide, Amersfoortseweg 47, schuin tegenover McDonald’s.
Vanaf 19:30 uur heten wij u welkom met koffie of thee en muziek van het combo De Zagerij,
om 20:00 uur start de bijeenkomst en spreekt NRC-columnist Thierry Baudet over lokale
democratie. Na de pauze begint het Forum en wordt er discussie gevoerd tussen Zeister politici en de zaal. Na afloop, om 22:30 uur, kan nog worden nagekaart met een drankje en een
hapje.
De toegang is gratis. Wel verwachten wij dat u zich vooraf aanmeldt via www.beterzeist.nl of
door een bericht met naam en adres naar beterzeist@gmail.com.
Onderwerp is de uitvoering van het coalitieakkoord "Dichterbij" - halverwege de termijn van
vier jaar. Wat heeft de coalitie bereikt en wat is de feitelijke invloed van de burgers en hun
organisaties? En wat zijn de risico’s van het beleid voor de burgers?
Voor de pauze houdt Thierry Baudet een inleiding over verbetering van de locale democratie. Na de pauze geven raadsleden van alle partijen aan wat er van het coalitieakkoord 2010
is terecht gekomen. Dat doen ze aan de hand van enkele, vooraf geformuleerde, stellingen.
De aanwezige Zeistenaren kunnen vragen stellen en opmerkingen maken. Op gezette tijden
geven zij hun mening door het tonen van rode of groene kaarten.
De coalitie bestaat uit VVD, D66, PvdA, GroenLinks. De andere partijen zijn CDA, CU/SGP, SP,
Seyst.nu, Pro-Zeist en Groene Democraten Zeist.

Wordt mooi Zeist geschiedenis?
De dorpspolitiek van Zeist heeft de uitgesproken ambitie onze gemeente door nieuwbouw
op de kaart te zetten, veel meer dan voor Zeist nodig is. Daar is echter niet veel plek meer
voor, wil zij haar karakter van mooie, groene plaats niet kwijt raken. Door de groei wordt
steeds meer ruimte, groen en cultuurhistorie opgeofferd. Ook slibben wegen dicht en raken
scholen en kinderopvang overvol. Dat volbouwen kon tot nog toe vrij gemakkelijk, omdat
meestal alleen de getroffen buurt in verzet kwam. Nu helpt de Stichting Beter Zeist, een onafhankelijk platform van buurtorganisaties, de buurten waar de klappen vallen. Dat gebeurt
door onderling contact te leggen, door informatie, advies, ondersteuning van procedures en
door de groeiambitie op gemeenteniveau aan de orde te stellen.
Het blijkt echter bijzonder lastig om de koers van het dorp dat een stad wil worden bij te
sturen. De voormalige staatssecretaris van emancipatiezaken, Annelies Verstand, heeft in
een eerder stadium een bemiddelingspoging gedaan tussen buurtorganisaties en de gemeente. Die weigerde echter haar aanbeveling om de woningaantallen ter discussie te stellen uit te voeren. Ook vindt de oppositie telkens een gesloten blok tegenover zich.
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Wat doet de gemeente met de wensen van de burgers?
Onder druk van de Stichting Beter Zeist heeft de huidige coalitie in haar akkoord van 2010
een Plan van Aanpak Burgerparticipatie aangekondigd. Een concreet voorstel van de Stichting - nog wel in overleg met de gemeente ontwikkeld - werd echter niet in de raad behandeld. Verder is de Ronde Tafel in feite als inspraakmodel mislukt. Ze dient om burgers stoom
te laten afblazen en wordt door de gemeente gebruikt als schijn-legitimering. Het vertrouwen in de politici ebt weg. Hoe kan de politiek echt dichter bij de burgers komen?
Het gebrek aan invloed van burgers leidt er nu wel toe dat allerlei statusprojecten en risicovolle plannen worden uitgevoerd. Die zorgen bij elkaar voor toekomstige tekorten van vele
miljoenen euro’s, zoals bij het gemeentehuis, Hart van de Heuvelrug, woningbouw Kerckebosch, etc. Voorzieningen voor groen, wegen en vrijwilligerswerk moeten het nu al ontgelden. Dat komt niet alleen door landelijke bezuinigingen. Ook de burgers dreigen het gelag te
betalen van overmoedig handelen van de gemeente. En dat alles omdat Zeist - ondanks hoge
financiële en maatschappelijke kosten - uit wil breiden en zo voor de regio wil bouwen.
Daarvoor zijn toch aangewezen groeikernen zoals Utrecht, Amersfoort, Houten en Woerden
en niet Zeist.

Inleider: Thierry Baudet
Thierry Baudet (Haarlem, 28 januari 1983) is universitair docent aan de rechtenfaculteit van
de Universiteit Leiden. Onder leiding van professor Paul Cliteur werkt hij aan een proefschrift
met als Nederlandse titel “De aanval op de natiestaat”. Daarop hoopt hij in mei 2012 te promoveren. Samen met Michiel Visser publiceerde hij de essaybundels Conservatieve Vooruitgang (2010) en Revolutionair Verval (2011).
Naast zijn wetenschappelijke werk is hij columnist
voor NRC Handelsblad, en geeft hij regelmatig commentaar op actuele politieke, maatschappelijke en
juridische ontwikkelingen, op radio en tv.
In een artikel in NRC Handelsblad van 4 juni 2011
doet hij concrete suggesties voor verbetering van het
functioneren van in het bijzonder de locale democratie:




Ontkoppelen van locale en landelijke politiek (bv
door gemeenteraadsverkiezingen afzonderlijk, per
gemeente te organiseren).
Geen verlammende meerderheidscoalities meer
met hun gedetailleerde akkoorden.
Voorkeursstemmen laten prevaleren.

Hij concludeert: “Niemand kan ontkennen dat in ons land sprake is van een ernstige vertrouwenscrisis tussen de burger en de politiek” en “Alleen door het volk meer vertrouwen te geven, kan het vertrouwen van het volk in de politiek worden hersteld”.
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