Nieuwsflits 15 oktober 2011
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist
Beste Zeistenaren,
Met deze Nieuwsflits willen we u “bijpraten” over een aantal belangrijke
ontwikkelingen in onze gemeente, waarbij wij als stichting zijn betrokken:
1.
2.
3.
4.
5.

Drieluik Den Dolder
Burgerparticipatie
Bezuinigingsdialoog
Beroepsprocedures
Nieuwbouw “Warande”

1 - Drieluik Den Dolder
Na overtuigend protest van de inwoners van Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter
Heide heeft de raad bij amendement besloten wél het tunneltje voor langzaam
verkeer aan te leggen, maar pas over eventuele sluiting van de spoorwegoverweg te
besluiten na een integraal veiligheidsonderzoek. Op deze wijze kan men op een
eerder genomen besluit terugkomen, zonder gezichtsverlies.
Het laat het zien dat de gezamenlijke actie van drie bewonersorganisaties van de
buurtschappen, samen met de winkeliersorganisatie, zin had.
(Zie onze website:
http://www.beterzeist.nl/?Buurtschappen_B%26amp%3BD%2C_DD_en_HtH ).
2 - Burgerparticipatie
Wethouder Varkevisser heeft een afspraak voor een gesprek met Beter Zeist over
ons “Raamwerk Burgerparticipatie” uitgesteld. Anderhalf jaar na de mooie woorden in
het coalitieakkoord over de invloed van de burgers vinden wij dat er spijkers met
koppen moeten worden geslagen.
(Onze beleidssuggesties over het voorstel aan het college staan op onze website:
http://www.beterzeist.nl/?download=BurgerparticipatieInZeist(7).pdf )
3 - Bezuinigingsdialoog
Beter Zeist heeft aan vijf van de acht themawerkgroepen deelgenomen. Op 6 oktober
is ingesproken tijdens de druk bezochte hoorzitting.
(Onze inspraakreacties staan in de rubriek Links & Downloads > Downloads:
http://www.beterzeist.nl/?Links_%26amp%3B_downloads:Downloads )
Beter Zeist is voorzichtig positief over de bezuinigingsdialoog al zijn er zeker
verbeteringen aan te brengen. Daarom dringen wij aan op een brede evaluatie met
de deelnemers. Ook vinden wij dat niet alleen bezuinigd moet worden bij thema’s,
maar dat ook centrale diensten niet buiten schot mogen blijven.
Positief is dat bij het thema RO het “matigen van de bouwambitie” de grootste
bezuinigingsbijdrage blijkt te leveren!
Een meer evenwichtige bezuiniging kan knelpunten voorkomen. Tijdens de
hoorzitting werden ze genoemd: stapeling van bezuinigingen bij kwetsbare groepen,
problemen voor vrijwilligersorganisaties, beknibbelen op “groen” en “grijs” (wegen,

riolen e.d.) en beperking van de armslag van de Rekenkamer. Op 25 oktober vindt in
de Raad het debat plaats. De besluitvorming is gepland op 8 november.
4 - Beroepsprocedures
Zowel over de kaalslag van het Sanatoriumbos als de sloop van het binnenbos van
Kerckebosch lopen procedures bij de Raad van State. Beter Zeist geeft daarbij niet
alleen advies aan de buurt- en lokale milieuorganisaties. We hebben ook bemiddeld
bij een extern onderzoek naar de waarden van de bossen en lieten ook het
gemeentebeleid analyseren. De gemeente communiceert misleidend over de
kaalkap, zo blijkt uit de mededelingen in de Nieuwsbode. Daarin lijkt het te gaan om
circa 40 bomen. Bestudering van de gemeentelijke kaarten leert ons dat het gaat om
ongeveer 1.400 bomen. Samen met de circa 1.100 bomen die eerder al waren
aangewezen, zouden (na een negatieve uitspraak van de Raad van State) IN
EERSTE INSTANTIE ongeveer 2.500 bomen worden gekapt. Die hoeven niet te
worden gecompenseerd; het bos kan namelijk ook worden vervangen door “heide en
schraalland”. Wij wachten met spanning op de behandeling door de RvSt.
5 – Nieuwbouw “Warande”
De (nieuwe?) projectontwikkelaar van het huidige ontwerp is al bezig met het slopen
van de oude gebouwen langs de Utrechtseweg en het verkopen van appartementen.
De provincie laat het goed- of afkeuren van het plan over aan de gemeente.
Hoogbouw met acht lagen tegen de achtertuinen van de woningen van Crosestein en
bebouwing dicht tegen de Utrechtseweg maken het plan voor ons niet verteerbaar.
We helpen de het lokale comité dan ook bij haar acties het plan aan te passen of af
te schieten.
U ziet, onze stichting - met steun van het overlegplatform “Zeist voor Zeist” - is actief
in de weer om ons motto “voor een mooi en groen Zeist, met aantoonbare
invloed van burgers” waar te maken. Dit kan dankzij uw morele steun en bijdragen!

Namens het bestuur van SBZ,
Wil Nuijen
(u bent vrij om dit bericht binnen uw eigen kring verder te verspreiden)

