Nieuwsflits 1 februari 2011
Deze Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist en naar de
deelnemers aan het platform Zeist voor Zeist

Beste Zeistenaren,
Gisteravond hadden we een vruchtbare bijeenkomst van het Platform "Zeist voor Zeist".
Heet van de naald wil ik daarvan enkele punten alvast doorgeven.
Burgerparticipatie
We hebben een groep gevormd die een voorzet zal doen voor een "Raamwerk Burgerparticipatie".
Die groep zal vóór eind februari komen met aanzet tot een dergelijk raamwerk.
Het bericht hierover in onze vorige Nieuwsflits bleek nogal criptisch en vatbaar voor verkeerde uitleg.
Daarom hier nog een korte aanvulling daarop, gebruikmakend van het verslag dat gemeente intussen
heeft gestuurd.
De gemeente heeft afgezien van het maken van een zwaarlijvig beleidsstuk over burgerparticipatie.
In het gesprek dat wij haddden bleek dat we elkaar vonden op de wenselijkheid van een "raamwerk",
van niet meer dan enkele pagina's.
Wij zijn blij met deze wending en spelen daar graag actief op in, in constructieve samenwerking met
wethouder Varkevisser.
Volgend citaat uit het verslag van de gemeente toont nog eens de positieve opstelling van de
wethouder in deze aan:
Er is behoefte aan een korte, heldere leidraad, een raamwerk, van bijvoorbeeld twee A4-tjes.
Daarop in een matrix overzichtelijk maken welke thema's / onderwerpen welke vorm van de
participatieladder in aanmerking komt.
Maar óók, wat je niet interactief aanpakt.
De vorm is richtinggevend en geen dwingend kader.
Afspraak: - de stichting komt voor het einde van februari met een opzet.
- De gemeente gaat parallel daaraan ervaringen elders opdoen en ideeën over een
opzet ontwikkelen.
- In maart gaan we het geheel samensmelten tot het beoogde raamwerk.
Zoals gezegd, hebben wij intussen een groepje gevormd dat een een aanzet tot dat raamwerk
zal geven.
Zij zullen daarbij gebruik maken van de resultaten van de studie bijeenkomst burgerparticipatie die wij
vorig jaar organiseerden.
Bezuinigingsdialoog
Terzijde spraken wij ook met werhouder Varkevisser over de Bezuinigingsdialoog, waarbij de
gemeente de burgers wil betrekken.
Wij hebben kennis genomen van de opzet en zijn gisteravond na een goede discussie tot de conclusie
gekomen dat wij in deze dialoog voor de volgende thema's deelnemers zullen voorstellen:
2 - Burger en Buitenruimte (leefomgeving, milieu, verkeer)
4 - Cultuur en `Sociale Economie (cultuur en bedrijvigheid)
5 - Ruimtelijke Ontwikkeling
8 - Burger en Bestuur
Zoals aangegeven, zullen wij vier mensen voorstellen voor deelname aan de thema-bijeenkomsten.
Structuurvisie
Het debat over de Structuurvisie staat gepland op dinsdag, 8 februari.
Vooraf sturen wij nog een nadere aankondiging.

In het proces van voorbereiding op dat debat hebben wij maandag (gisteren dus) nog een brief met
bijlagen gestuurd naar de leden van gemeenteraad.
Wij hopen dat het geleverde materiaal het inzicht doet groeien dat de Structuurvisie in zijn huidige
vorm niet kan worden vastgesteld.

U ziet, onze Stichting is actief om dat wat we belangrijk vinden ook daadkrachtig na te streven!
Met hartelijke groet,

Wil Nuijen
Voorzitter SBZ

