Nieuwsflits 22 december 2011
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van de Stichting Beter Zeist
Beste Zeistenaren,
Woonvisie
Zoals aangekondigd, vond afgelopen dinsdag het debat plaats over het collegevoorstel voor
een interactief traject om te komen tot een nieuwe Woonvisie.
Wij hadden daar in de voorafgaande Ronde Tafel al kritische kantekeningen bij gemaakt.
Daarbij verwezen wij naar het “Raamwerk Burgerparticipatie” dat een SBZ werkgroep had
uitgewerkt. We waren natuurlijk erg benieuwd naar de opstelling van de raadsfracties.
Voor wie er niet bij was geef ik kort weer de conclusies weer.
Bijna alle fracties deelden ons gezichtspunt dat het proces veel te zwaar was opgetuigd.
Naar ons “Raamwerk” werd frequent (in positieve zin) gerefereerd. Zodanig zelfs dat enkele
fracties er op aan drongen om zaken goed te scheiden:
1 – Het voorstel voor het proces voor de Woonvisie
2 – Een stramien voor aanpak van Burgerparticipatie in Zeist.
Daarna ging het vooral over de wijze waarop de Woonvisie tot stand gaat komen. Het
voorliggende plan werd terug verwezen naar het college, met de volgende kanttekeningen:
a) Er zal eerst een verkennende fase worden ingelast, waarbij alle “stakeholders” worden
betrokken. Die fase zal kort zijn en vooral tot doel hebben de uitgangspunten vast te
stellen. Zo zal worden nagegaan of er wel behoefte is aan een nieuwe Woonvisie of dat
misschien kan worden volstaan met een aangepaste versie van de bestaande
Woonvisie.
b) Daarna volgt een kort traject van uitwerking, dat veel minder zwaar zal zijn dan in het
huidige voorstel. Er is behoefte aan duidelijkheid op korte termijn en flexibiliteit om in te
spelen op veranderende marktomstandigheden.
Er is behoefte aan een stramien (Raamwerk?) voor Burgerparticipatie voor de verschillende
bestuurlijke processen. Dat onderwerp zal separaat in de Raad aan de orde worden gesteld.
Al met al een resultaat waar we niet ontevreden over zijn.
Forum “Rondom Zeist”
Graag gebruik ik deze gelegenheid om u alvast te wijzen op een door SBZ te organiseren
Forum in de avond van woensdag 18 april. Die avond zal zijn opgebouwd uit de volgende
elementen:
 Muzikale opening
 Inleiding door een columnist van NRC-Handelsblad
 Intermezzo’s door een landelijk bekende cabaretière
 Forum met vertegenwoordigers van fracties uit de Zeister gemeenteraad.
Het belooft een boeiende avond te worden! Noteer maar vast in uw (nieuwe) agenda.
Te zijner tijd informeren wij u natuurlijk over de details.
Nieuwjaarswens
Het bestuur van Stichting Beter Zeist wenst u allen fijne feestdagen toe en een jaar waarin
we ons met trots en voldoening Zeistenaar kunnen voelen.
Uw steun maakte het ons mogelijk om zover te komen als we nu zijn, maar we zijn er nog
niet!
Mogen we ook het komende jaar weer rekenen op uw steun?

Namens het bestuur van Stichting Beter Zeist,
Wil Nuijen

