Nieuwsflits 20 januari 2011
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist en naar de
deelnemers aan het platform Zeist voor Zeist

Beste dorpsgenoten,
Een nieuw jaar is aangebroken, maar de erfenis van van voorgaande jaren ervaren wij nog steeds.
Er is werk aan de winkel. Uw Stichting blijft actief, met uw steun!
Zo willen we een forum organiseren met coalitiepartijen om na te gaan hoe de voornemens uit het
coalitie-akkoord
er na een jaar bij staan.
Ook willen wij een vrolijke "netwerkdag" organiseren waarop mensen uit verschillende wijken elkaar
ontmoeten en spreken.
We denken aan een muzikale bijeenkomst op een mooie plek in Zeist, met wijnproeven en de
mogelijkheid om de omgeving
te verkennen.
Daarnaast zorgen we voor informatievoorziening via onze Nieuwsflitsen en steunen we
buurtgroeperingen.
Onze Nieuwsflits brengen wij in het vervolg als één pagina, die u als bijlage bij dit bericht aantreft.
Hier geef ik een puntsgewijze overzicht van de inhoud:
1 - Beroepen tegen bestemmingsplannen Kerckebosch en Sanatoriumbos.
2 - Groenstructuurplan.
3 - Structuurvisie (nog ter discussie?).
4 - Aanpak Burgerparticipatie
Aan het eind treft u een oproep aan om ons ook in 2011 te steunen met uw donatie (richtbedrag € 10,, maar méér mag).
Zo steunt u een een niet-politiek gebonden kracht, die zich sterk maakt voor het behoud van wat ú
belangrijk vindt in Zeist,
en die zich beijverd om de stem van burgers echte invloed te laten hebben.
Tenslotte gebruik ik deze Nieuwsflits om u te attenderen op weer een concert in het Witte Kerkje in
Huis ter Heide.
Vrijdagavond, 21 januari, om 20:00 uur vindt er weer een concert plaats in de reeks die een aantal
enthousiaste professionals organiseert.
Het is een Nieuwjaarconcert, met als thema "Voices and Violins".
Een poster met nadere details treft u aan als tweede bijlage bij dit bericht.
Iedereen is welkom!

Wil Nuijen

