Nieuwsflits 29 januari 2011
Deze Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist en naar de
deelnemers aan het platform Zeist voor Zeist

Beste Zeistenaren,
Na de Ronde Tafel over de Strucuurvisie, op 4 november 2010, heeft de stichting Beter Zeist, samen
met Stichting Milieuzorg Zeist, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en de Vereniging Bosch en Duin, de
bezwaren tegen de (vrijwel niet aangepaste) Structuurvisie nog eens op papier gezet en dat onder de
aandacht gebracht van de leden van de gemeenteraad..
Intussen is op initiatief van enkele partijen (D66, PvdA, GroenLinks en SP) de vorige week een
"dialoog-bijeenkomst" gehouden over de kernpunten van de Structuurvisie.
Naast veel andere maatschappelijke groeperingen uit Zeist deden daaraan ook de samenwerkende
"verontrusten" mee.
Wij zijn zeer benieuwd naar het verslag van deze bijeenkomst, die overigens in een goede sfeer
verliep.
De grote vraag is natuurlijk "wat doet men met de aanvullende input van deze avond?".
Artikel over bezwaren tegen Structuurvisie
In afwachting van de verdere ontwikkelingen hebben de "verontrusten" de publiciteit gezocht om ook
andere inwoners van Zeist te doordringen van wat er speelt.
Deze week stond er daarom een stevig artikel in de Nieuwsbode.
Mocht het u ontgaan zijn, of wilt het onder de aandacht van anderen brengen, dan treft u dat artikel
nog eens als bijlage bij dit bericht aan.
Plan van Aanpak Burgerparticipatie
Tevens hebben de secretaris en de voorzitter van SBZ een gesprek gehad met wethouder
Varkevisser.
Dat ging over het in het coalitie-akkoord aangekondigde Plan van Aanpak Burgerparticipatie.
Dat plan is er niet gekomen en als het aan het huidige college ligt komt dat er ook niet. Daarover zijn
wij danig ontstemd.
Wij overwegen nu om op eigen initiatief bouwstenen voor een dergelijk plan aan te dragen.
Met de deelnemers aan het platform Zeist oor Zeist, die maandag a.s. bij elkaar komen, willen we
nagaan of we daarvoor een werkgroepje kunnen formeren dat op korte termijn met een opzet.
Neemt u niet deel aan het platform Zeist voor Zeist en wilt u toch graag hieraan meewerken?
Laat dat dan weten in reactie op dit bericht, dan nemen wij contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Wil Nuijen
Voorzitter SBZ

