Nieuwsflits 6 februari 2011
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van "Stichting Beter Zeist" en naar de
deelnemers aan het Platform "Zeist voor Zeist"

Beste medeburgers van Zeist,
Zoals toegezegd volgt hier een nadere aankondiging van het debat in de gemeenteraad over de
Structuurvisie, op dinsdag a.s.(1).
Daarnaast kort aandacht voor een bijeenkomst van enkele oppositiepartijen over de Structuurvisie,
op maandag a.s.(2).
Tenslotte een aankondiging van weer een concert in het Witte Kerkje in Huis ter Heide, op vrijdag
11 februari (3).
U ziet, in Zeist is er bijna elke avond wel iets te doen. Maak tijd om méé te doen!
Met vriendelijke groet,
Wil Nuijen
Stichting Beter Zeist

1 - Structuurvisie: debat in gemeenteraad, dinsdag 8 februari, 20:05-22:00 uur in de Raadszaal.
Na de Ronde Tafel van november j.l. hebben veel maatschappelijke organisaties en burgers in Zeist
hun onvrede geuit over de beperkte aanpassingen van de Structuurvisie.
Daarop heeft de gemeenteraad het debat uitgesteld. In de tussenliggende periode werd een "dialoog
bijeenkomst" georganiseerd (door D66, PvdA, GroenLinks en SP) en zelfs maandagavond a.s. leggen
enkele oppositiepartijen nog hun oor te luisteren (zie punt 2, hieronder).
Samen met enkele andere groeperingen heeft SBZ nog eens de bezwaren op een rij gezet en
schriftelijk aan de raadsleden kenbaar gemaakt.
Nu vindt dan toch het uitgestelde debat plaats. Wij zijn zeer benieuwd of onze geluiden nu echt gaan
doorklinken en tot een evenwichtiger Structuurvisie gaan leiden.
Na een brede belangstelling in het begin, lijkt het peloton uitgedund tot een handje vol volhouders.
Maar die heben wel een achterban!
Juist daarom is het belangrijk te laten zien dat we het belangrijk vinden. Een goed bezette publieke
tribune tijdens het debat is daarom van belang.
Maak als het enigszins kan tijd om aanwezig te zijn!
Wilt u de stujjen nog even raadplegen? Volg dan de onderstaande link.
http://raad.zeist.nl/Raadsstukken/Raadsvoorstellen/Raadsvoorstellen_2010/10RAAD0382_Vaststellen
_structuurvisie_2020

2 - Structuurvisie: gelegenheid tot toelichten van ingediende zienswijzen, maandag 7 februari,
20:00 uur in Figi
Na de "dialoogbijeenkomst" van 20 januari, georganiseerd door D66, PvdA, GroenLinks en SP, willen
nu ook drie oppositie partijen (CDA, Seyst.nu en CU/SGP) hun oor te luisteren leggen.
Uitnodigingen zijn gestuurd naar wie eerder zienswijzen hebben ingediend, maar op de internet site
van het CDA lijkt het alsof de bijeenkomst open staat voor ieder die belangstelling heeft.

