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Nieuwsflits - 20 december 2013
voor donateurs, sympathisanten en contacten van Stichting Beter Zeist (SBZ)

Stinkensterrein wordt stadstuin Allegro
De eerste stap is gezet: er zijn 1000 ledlampjes in enkele bomen gehangen op het
Allegroterrein en eetcafé Pandarve levert de stroom daarvoor. Er ligt een
conceptplattegrond die nader uitgewerkt wordt, zodat sponsors er beeld bij krijgen.
ING heeft als eerste sponsor een bedrag over gemaakt. Wij zijn blij met alle
enthousiaste reacties!
SBZ wil laten zien dat de burgers van Zeist samen kunnen zorgen voor een 'Beter
Zeist', waarin braakliggende terreinen niet verloederen maar omgetoverd worden tot
tuinen met veel mogelijkheden. Dat doen we met z'n allen: bedrijven sponsoren het
initiatief om van het Stinkensterrein/Allegro een tijdelijke stadstuin te maken en
burgers helpen mee.
We hebben van u vooral veel 'groen' nodig, planten, struiken en kleine boompjes.
Hebt u een eigen tuin? Kijk dan eens of u een plant of struik kunt missen en laat het
SBZ weten. Binnenkort vindt u meer hierover op komende acties.

Gemeentefinanciën
Na de succesvolle eerste bijeenkomst over de gemeentefinanciën komt er op 13
januari een vervolg. Tijdens de presentatie in september, waarin de grote lijn van de
gemeentefinanciën behandeld werd, bleek dat veel aanwezigen enthousiast werden
toen risicomanagement en grondexploitaties aan de orde kwamen. Deze onderwerpen
konden daar slechts summier behandeld worden, maar onder de leiding van Eric
Westerhof krijgen we de gelegenheid om deze, voor de begroting zeer belangrijke
aandachtspunten, uit te spitten. De bijeenkomst zal een mix worden van presentatie
en zelf doen/praktijkvoorbeelden en er is zeker gelegenheid om (technische) vragen
te stellen.

Bomenverordening en bomenbeheerplan
De Gemeenteraad wil in 2014 komen tot een nieuwe bomenverordening. Het
GroenStructuurPlan ligt ten grondslag aan deze verordening. Anna Adrichem zit,
namens SBZ, in de daarvoor opgezette werkgroep. De werkgroep maakt, ondersteund
door enkele ambtenaren èn een bomenjurist, twee uitgewerkte voorstellen die
vervolgens aan de Raad worden voorgelegd. De werkgroep gaat daarna de financiële
onderbouwing voor het bomen-beheerplan uitwerken.

Openingsweek nieuwe gemeentehuis 10-15 februari
Wil Nuijen bereidt een lezing voor over lokale politiek en legt een link tussen
democratie in Afrika en in Zeist. Wat kunnen we van elkaar leren? Nadere informatie
volgt.

Verder actueel nieuws, oa over de Zeister Warande, kunt u lezen op beterzeist.nl.

Het bestuur dankt u hartelijk voor uw steun en wenst u een positieve start van het
nieuwe jaar. Mogelijk tot ziens op 6 januari in het Slot, tijdens het gemeentelijk
nieuwjaarsfeest voor alle burgers van Zeist.
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