Nieuwsflits 20 oktober 2010
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist en naar
de deelnemers aan het platform "Zeist voor Zeist".
Beste Zeistenaren,
We zijn weer volop “in the running”. Soms zijn wij zelf de initatiefnemer (Wabo,
platformbijeenkomsten), in andere gevallen gaat het om stappen die de gemeente zet
(uitwerking coalitieakkoord, nota beantwoording reacties Structuurvisie). Hieronder loop ik ze
na. Pik er uit wat voor u van belang lijkt.
Wabo
De vorige week hadden wij een druk bezochte studie-avond over de nieuwe “Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht”.
Een verslag van deze leerzame bijeenkomst treft u als bijlage aan.
Dan zijn er twee andere zaken waarvoor ik uw aandacht vraag:
(1) Nota beantwoording reacties Structuurvisie
In de zomerperiode heeft de gemeente alle reacties op de Structuurvisie verwerkt en
presenteert haar antwoorden nu in een nota. Die nota wordt op maandag 25 oktober,
teruggekoppeld naar ieder die heeft gereageerd. Dat vindt plaats in de Walkartkerk, vanaf
19:30 uur. Om 20:00 uur wordt een korte zaalpresentatie verzorgd. Het is belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen (niet alleen wie heeft gereageerd) daarbij aanwezig zijn.
Op donderdag avond, 4 november vindt een Ronde Tafel plaats over de nu voorliggende
Structuurvisie.
Op dinsdagavond, 23 november vindt het debat in de gemeenteraad plaats.
Op dinsdagavond 14 december is de vaststelling voorzien.
Noteer de data in uw agenda. Dit gaat ons allen aan, want het effent het pad voor komende
beleidsnota’s (groenstructuurplan, woonvisie 2011-2015, duurzaamheidsprogramma).
De betreffende nota lijkt alleen naar indieners van reacties gestuurd (op papier) en hebben
we (nog) niet op de internet site van de gemeente kunnen vinden.
(2) Uitwerking coalitieakkoord
Het coalitieakkoord “Dichterbij” is nader uitgewerkt. Er valt veel kritiek op te geven en dat zal
het bestuur ook doen via een brief aan alle gemeenteraadsleden.
U mag uw eigen mening vormen over dit stuk.
Een complete versie (29 pagina’s) zit als bijlage bij dit bericht. Om het aantal pagina's te
beperken is de de tekst van deze versie is verkleind en compacter gemaakt. De
oorspronkelijke versie is beschikbaar. Die hebben we (nog) niet op de gemeentelijke
internetsite kunnen vinden.
Volgende Platformbijeenkomst “Zeist voor Zeist”
De volgende platform bijeenkomst zal zijn op maandag, 8 november, op de bekende plaats:
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24. We beginnen om 19:45 uur. Platform deelnemers
ontvangen vooraf een agenda.
Financiële bijdrage overgemaakt?
Onze penningmeester Pierre van Kempen heeft gezien dat nog niet ieder zijn bijdrage voor
2010 heeft overgemaakt. Daarom volgt hier nog eens een oproep om dat te doen, deze keer
met giromummer: s.v.p. minimaal € 10, naar rek.nr. 5803512 t.n.v. Stichting Beter Zeist.
Wij gaan door met onze activiteiten, maar dat kan alleen wanneer u ons steunt!
Activiteiten: Politiek café / Netwerkbijeenkomst / Rondom Zeist 2011 / Studieavonden /
Nieuwsflitsen / Ondersteuning buurtgroeperingen

Doorsturen/opgeven
Vindt u deze Nieuwsflits interessant ook voor anderen? Stuur hem dan door binnen uw eigen
netwerk. U mag natuurlijk ook E-mail adressen aan ons doorgeven. Die nemen wij dan op in
onze verzendlijst. Dan krijgen zij in het vervolg deze Nieuwsflitsen uit de “eerste hand”.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Beter Zeist,
Wil Nuijen

