Nieuwsflits 13 september 2011
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van de Stichting Beter Zeist en de
deelnemers aan het platform Zeist voor Zeist

Beste Zeistenaren,
De vakantieperiode is voorbij. Bent u lekker uitgerust? Dan durf ik uw aandacht weer te
vragen voor Zeister zaken:
1. Uitnodiging voor deelname voorbereiding Woonvisie
2. Aandacht voor herziening bestemmingsplannen,
3. Voorbereiding “Rondom Zeist”
1 - Uitnodiging voor deelname voorbereiding Woonvisie
Enkele mensen uit onze kring hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een
groepsinterview van de themagroep “Buurtorganisaties”.
Het blijkt dat lang niet iedereen waarvan we dat hadden verwacht die uitnodiging heeft
ontvangen. Daarom stuur ik deze uitnodiging als bijlage mee. Ga na of uw buurtgroep
hiervoor is benaderd. Zo niet, neem dan contact op met de afzender of uw wijkteam.
Wij (SBZ) hebben nog vragen over de vorm van burgerparticipatie die hier wordt
voorgestaan en zullen dit met de verantwoordelijke wethouder opnemen.
2 - Aandacht voor herziening bestemmingsplannen,
Uit een korte inventarisatie bleek ons dat de te herziene bestemmingsplannen toch soms
behoorlijke aanpassingen omvatten t.o.v. de oude bestemmingsplannen die er aan ten
grondslag liggen, ook al worden ze “conserverend” genoemd.
Daarom raden we u aan van deze “conserverende bestemmingsplannen” goede nota te
nemen en zonodig uw zienswijze daarop (tijdig!) kenbaar te maken.
3 - Voorbereiding “Rondom Zeist”
In ons platform “Zeist voor Zeist” hebben we de plannen voor een Forum avond besproken.
Daaruit kwam naar voren dat we deze avond willen organiseren in april/mei 2012, wanneer
de huidige coalitie 2 jaar in het zadel zit. We willen dan de balans opmaken wat er is terecht
gekomen van de voornemens uit het coalitieakkoord, samen met vertegenwoordigers van de
verschillende fractie. Dat zal dus een uiterst boeiende en leerzame avond worden.
Voor de voorbereiding van deze avond kunnen we nog versterking gebruiken van het team
dat de voorbereiding doet. Wilt u daaraan meewerken? Laat dat dan weten in reactie op
deze Nieuwsflits. Dan benaderen wij u.
Verder wijzen wij u er op dat de komende periode de verdere afhandeling van de
bezuinigingsplannen van Zeist speelt en als vervolg op de inmiddels vastgestelde
Structuurvisie de Woonvisie zal worden uitgewerkt. Hou de agenda in de gaten! Ook wij
zullen u langs deze weg op de hoogte houden.
Met vriendelijke groet,

Wil Nuijen
Namens het bestuur van SBZ

