Nieuwsflits 18 december 2011
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist
Burgerparticipatie en woonvisie
Beste Zeistenaren,
Aanstaande dinsdag, 20 december vindt het raadsdebat plaats over het voorgestelde "Plan van
Aanpak Woonvisie". Het debat staat geagendeerd van 21:45 tot 22:45 uur, maar het zal ons
niet verbazen wanneer het uitloopt. Dit debat is behalve van belang voor het proces om te
komen tot een nieuwe “woonvisie” ook een toetssteen voor de burgerparticipatie in Zeist en
daarom van groot belang! Probeer daarom als het enigszins kan dit debat bij te wonen.
Achtergrond
In het coalitieakkoord (april 2010) staat dat het college een plan van aanpak burgerparticipatie
zal ontwikkelen. Na enige contacten met de verantwoordelijke wethouder (Varkevisser) werd
ons duidelijk dat het college terugkrabbelde en liever de burgerparticipatie per geval wilde
uitwerken en geen behoefte had aan omvangrijke nota’s. Met dat laatste konden we
instemmen, met het eerste niet. Daarom spraken we af dat SBZ met een (beknopt) voorstel
voor een “Raamwerk Burgerparticipatie” zou komen. Een werkgroep werkte in korte tijd een
raamwerk uit en op en in maart van dit jaar boden we dat een wethouder Varkevisser aan.
Daarna gebeurde er niet veel meer. Afspraken werden uitgesteld en pas eind oktober viel de
brief in de bus waarin het college aangaf definitief af te zien van een Plan van Aanpak
Burgerparticipatie. Men wil verder per geval de wijze van Burgerparticipatie gestalte geven.
Wellicht dacht men hierbij aan het min-of-meer succesvol afgesloten traject van de
bezuinigingsdialoog.
Hoe dan ook, kort daarop kwam het voorstel binnen voor de Woonvisie. Dat lijkt enigszins
gemodelleerd naar de bezuinigingsdialoog, maar daarin toont zich nu juist de zwakte van de
“ad-hoc aanpak”. Tijdens de daaropvolgende Ronde Tafel van 6 dec. hebben wij (en niet
alleen wij) kritische kanttekeningen bij gezet.
Ook verwezen we naar het door ons voorgestelde Raamwerk dat zo abrupt naar de prullenbak
was verwezen.
Daarop reageerden raadsleden plotseling met extra aandacht voor ons Raamwerk.
We hebben ze snel van de nodige informatie voorzien en kijken nu met spanning uit naar het
debat van dinsdag a.s..
Wie meer wil weten van de inhoud van één en ander verwijzen wij naar de internet site van de
gemeente Zeist:
Het verslag van de Ronde Tafel (inclusief het door ons voorgestelde Raamwerk BP) treft u
aan op:
http://www.zeist.nl/bis/Notulen/Notulen_2011/Ronde_Tafel (klik op 6 december 2011 / RT
interactief proces woonvisie).
Het Collegevoorstel vindt u op:
http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Raadsvoorstellen_2012/12RAAD0006_Interactief_tr
aject_Woonvisie/12RAAD0006_rv_Interactief_traject_Woonvisie

Op die internetsite kunt u overigens ook leren dat het aantal inwoners van Zeist per 1 januari
2011 op bijna 61.000 stond! Hoezo stabiliseren op 60.000 en anticiperen op zich
voortzettende “gezinsverdunning”?
Het bestuur hoopt velen van u aan te treffen op de publieke tribune, op dinsdag a.s.!

Wil Nuijen

