Nieuwsflits 7 juli 2011
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympatisanten van Stichting Beter Zeist en de deelnemers
aan het Platform Zeist voor Zeist

Beste Zeistenaren,
Na de succesvolle Bosmiddag in het Sanatoriumbos is het even stil geweest, maar we hebben niet stil
gezeten!
Op minstens drie fronten ondersteunt de Stichting Beter Zeist initiatieven om ons Zeist mooi en
leefbaar te houden:
- Sanatoriumbos (bouwplannen)
- Kerkebosch (bouwplannen)
- De Dolder (Drieluik en bouwplannen)
Daarnaast lijkt ook het dossier "woonpark" (lokatie UWV-gebouw) ook weer tot leven gekomen.
Intussen hebben we succes geboekt bij de bezuinigingsdialoog.
In het Witboek "Ruimtelijke Ordening" staat als belangrijke bezuiniging "het terugschroeven van de
groei-ambitie van Zeist".
Qua kosten voor Stedelijke Ontwikkeling steekt Zeist namelijk met kop en schouders uit boven een
aantal andere, vergelijkbare plaatsen.
Het blijkt in Zeist gewoon erg lastig om nog uitbreidingen (groei) tot stand te brengen. Wij weten hoe
dat komt!
Dat resultaat is overigens de uitkomst van een intensief proces van het betreffende expert team,
geleid door een kundige ambtenaar.
Eerlijk is eerlijk, die uitkomst is tot stand gebracht dankzij de ambtelijke staf die in een open
sfeer meedacht en ook doordat projectontwikkelaars en woningcorporaties zich realistisch opstelden.
Een voorbeeld van zoals we het graag vaker zouden willen zien . . . .
En nu breekt de vakantieperiode aan. Tijd om even te ontspannen en de "accu weer op te laden".
Wilt u toch nog wat achtergrondinformatie om door te nemen?
Lees dan de korte (2 p) beschouwing n.a.v. een artikel in Elsevier over"de beste gemeenten", die als
bijlage bij dit bericht is gevoegd.
Als u nog niet "op stap" bent wensen wij u een fijne vakantie en daarna weer een behouden
thuiskomst in Zeist, dat nog altijd veel heeft om je voor in te spannen.
Namens het bestuur van Stichting Beter Zeist,

Wil Nuijen

