Nieuwsflits 30 oktober 2012
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van de Stichting Beter Zeist
Beste Zeistenaren,
Met deze Nieuwsflits wil ik u informeren over enkele lopende zaken en u opwekken een
enquête van de gemeente Zeist in te vullen.
Eerst de enquête dan maar.
Enquête Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)
De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw GVVP.
Wie momenteel vastloopt in de verkeerschaos in en om Zeist, begrijpt hoe belangrijk soepel
verlopende verkeersbewegingen zijn.
Er is weer een uitgebreid (en onoverzichtelijk) inspraakcircuit opgezet, zoals we van dit
college van B&W gewend zijn.
Daaraan doen óók mensen van SBZ mee.
In dat kader peilt men de mening van de inwoners via een enquête.
Wij zijn niet enthousiast over de opzet van deze enquête, maar roepen u toch op er even de
tijd voor te nemen.
Het is tóch een stuurinstrument waar we invloed op hebben.
Onderaan dit stukje treft u een snelkoppeling aan naar de bewuste enquête. Maar voor u
doorklikt willen we u graag iets meegeven.
Naar ons idee zit het belangrijkste onderdeel in de vragen 3 en 4, waar men spreekt van
“grote verblijfsgebieden” en “kleine verblijfsgebieden”.
In plaats van “grote verblijfsgebieden” spreken wij liever over de “Ruit van Zeist”.
Het gaat hier om het idee om rondom Zeist een ruit te definiëren (die overigens al voor een
belangrijk deel gerealiseerd is) waarop doorgaand verkeer en een belangrijk deel van het
verkeer tussen wijken wordt afgewikkeld.
De toelichting in de enquête is summier en vermeldt niet dat:
 met deze “ruit” doorgaand verkeer door woonwijken wordt gemeden, terwijl deze
woonwijken (ook het centrum!) goed/beter bereikbaar blijven/worden.
 doorgaande routes wél opengehouden worden voor fietsers en openbaar vervoer,
waardoor deze een extra stimulans krijgen.
 aansluitingen op de omgeving en nabije snelwegen veel beter kunnen plaatsvinden.
Lichtende voorbeelden van plaatsen waarin een soortgelijke aanpak al vele jaren goed werkt
zijn Houten en Groningen.
U begrijpt dat onze voorkeur uit gaat naar “grote verblijfsgebieden”, maar voor een goede
beoordeling moet je wel alle overwegingen meegeven.
Tot nu toe lijkt het gemeentelijk team vooral oog te hebben voor “kleine bedrijfsgebieden” en
door de selectie van argumenten daarop aan te sturen.
Vorm uw eigen mening en vul de enquête overeenkomstig in!
Pak wel eerst een plattegrond van Zeist er bij, want die hebt u nodig bij de beantwoording
van de vragen 5 a,b,c. Hoewel, als u uit gaat van de “Ruit van Zeist”, u deze vragen ook wel
blindelings kunt invullen.
Bent u er klaar voor? Ga dan via de volgende snelkoppeling naar de enquête:
http://www.zeist.nl/Wonen_en_leven/Plannen_en_projecten/Algemene_plannen_en_projecte
n/Gemeentelijk_Verkeers_en_Vervoersplan/Denk_mee_over_verkeer_en_vervoer

(kies op de pagina die zich opent “online enquête”)
Woonvisie
Uit het traject om te komen tot een nieuwe Woonvisie heeft SBZ zich teruggetrokken.
Tegen het advies van ondernemers en SBZ in heeft het gemeentebestuur tóch gekozen voor
een zwaar en langdurig inspraaktraject.
Niet dat we iets hebben tegen inspraak, maar die moet wel maat houden met het onderwerp.
En het onderwerp “wonen” biedt momenteel weinig speelruimte, gezien de huidige
marktsituatie.
Een korte actualisering van de bestaande woonvisie lijkt ons meer op zijn plaats.
Omdat wij onze tijd graag besteden aan zaken waar je écht iets kunt bereiken hebben wij er
voor gekozen niet langer tijd te steken in de totstandkoming van een nieuwe woonvisie.
Wildgroei reclameborden
Dat is nu zo’n onderwerp waar inwoners zich (geheel terecht) druk over maken.
Ook SBZ heeft ingesproken tijdens een Ronde Tafel over dit onderwerp.
Dat er een rem wordt gezet op deze borden is intussen wel duidelijk, al liggen er nog enkele
keuzen open.
Op dinsdagavond 6 november neemt de gemeenteraad hierover een besluit.
Nieuw kabinetsbeleid
U hebt begrepen dat Nederland weer een nieuw kabinet heeft. Wat tekent zich nu al af voor
de gemeenten?
 Gemeenten worden verantwoordelijk voor de organisatie van de lichamelijke verzorging
van (chronisch) zieken en moeten daarop bezuinigen.
Dat is slechts één van de taken die in toenemende mate bij gemeenten worden gelegd.
Gemeentelijke financiën zullen daarmee extra belast worden.
 Het streven is naar minder gemeenten, met een minimaal aantal inwoners van 100.000.
Moet Zeist nu doorgroeien tot 100.000 (we zijn al aardig op weg) of straks samensmelten
met omliggende gemeente(n)?
Wat betekent dat voor het gemeentehuis dat nu ten koste van aanzienlijke (en
tegenvallende) financiële offers wordt uitgebreid?
U ziet er blijft “werk aan de winkel”, óók voor een beweging als Beter Zeist, die vanaf de
zijlijn (namens verontruste burgers en wijkgroepen) bezig is de lokale politiek te beïnvloeden.
30 okt 2012
Namens het bestuur van SBZ,
Met vriendelijke groet,
Wil Nuijen

