Nieuwsflits 15 mei 2012
Beste Zeistenaren,
Vóór, tijdens en na ons geslaagde Forum op 18 april hebben zich vele nieuwe sympathisanten
aangemeld. Allen van harte welkom!
Speciaal voor de nieuwe leden een korte introductie van de Stichting Beter Zeist
Het doel van SBZ is voorlichting, advisering en meningsvorming over beleidsontwikkeling in
Zeist. Ook ondersteunt SBZ de samenwerkende buurtorganisaties. SBZ fungeert vooral als
informatie-, kennis- en adviescentrum voor het veiligstellen van de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving. Daartoe wordt in ons Platform nauw samengewerkt met buurt- en
belangenorganisaties en stemmen wij onze activiteiten af met andere organisaties waaronder
die van ondernemers, huurders en de fietsersbond. Uiteraard is er contact met Raadsleden,
B&W en zo nodig met ambtenaren. Verder stimuleren wij de gemeente om
burgergroeperingen meer invloed te geven op het beleid. Dat gebeurt bijvoorbeeld via
studiebijeenkomsten en ontwikkelingstrajecten, zoals voor wonen, verkeer en groen. Op de
website van de Stichting Beter Zeist kunt u meer lezen over wat we willen bereiken en hoe we
daarnaar streven.
Van dat alles doen we verslag in onze Nieuwsflitsen. Deze keer wordt u in de bijlage
bijgepraat over de volgende onderwerpen:
1. Inspraak Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
2. Inspraak via Ronde tafels
3. Interactief traject Woonvisie
4. Verheiding Kerckebosch
5. Vliegbasis Soesterberg
6. Canon Beter Zeist
7. Financiën gemeente Zeist
Steun
Omdat samenwerkende betrokken burgers méér kunnen bereiken, doen we ook een beroep op
u. Velen hebben inmiddels in 2012 een bijdrage gedoneerd op Giro 5803512 tnv Stichting
Beter Zeist. We zijn erg blij met uw financiële steun waardoor wij in staat zijn om u te
informeren middels de website, de nieuwsflitsen en folders. Uw bijdrage maakt het ook
mogelijk om bijeenkomsten te organiseren, expertise te leveren en inspraak /commentaar te
geven - mondeling en schriftelijk - op waar de gemeente mee bezig is, voor zover het "onze"
onderwerpen betreft. Ook zijn we gestart met een twitteraccount, @SBZ_BeterZeist. Zo
hopen we nog meer burgers te kunnen bereiken en zo nodig kort en snel te informeren en zelf
geïnformeerd te worden.

Behalve op uw financiële steun willen we graag nog een beroep op u doen. Om ons doel te
bereiken, willen we graag gebruik maken van de deskundigheid die onder onze leden
ongetwijfeld ruimschoots voorhanden is. Mocht u af en toe, of misschien zelfs regelmatig,
mee willen draaien in ons bestuur, dan nodigen we u van harte uit om ons te bellen of te
mailen voor meer informatie. En uiteraard hopen we dat u ons ook weet te vinden om door te
geven wat u zelf belangrijk vind om te melden!
Film
Verder kunt u zich nog aanmelden voor de bijeenkomst op 23 mei van 19:30 – 22:00 uur in
Figi, waar een film over de bezuinigingsdialoog vertoond wordt. U kunt zich opgeven via
zeist@zeist.nl of telefonisch via tel. 14030.
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