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Nieuwsflits - 16 mei 2014
voor donateurs, sympathisanten en contacten van Stichting Beter Zeist (SBZ)

Allegro-tuin: opening op zaterdag 24 mei om 13:00 uur
Wordt het net zo gezellig als met Koningsdag? Vast wel, maar dan toch anders. Komt u ook?
Zaterdag 24 mei stelt Stichting Beter Zeist u de tuin voor, zoals
die bedoeld is. Met erg veel planten, met liefde gegeven door veel
inwoners van Zeist, hebben ruim 30 vrijwilligers bijna een half
jaar lang twee dagen per week gewerkt om het kale terrein om te
toveren tot een tuin waarin van alles gebeurt: honden spelen in
het hondenspeelveld, de moestuin
wordt verzorgd, kinderen spelen in de hut of op de heuvel, mensen rusten uit op de banken of 'trimmen' op de evenwichtsbalken en er wordt stroom opgewekt met zonnepanelen. Men ontmoet elkaar en maakt een praatje.

Zaterdag 24 mei tussen 13:00 uur en 17:00 uur maken we er een feestje van
Er is voor kinderen veel te doen en te beleven: van wilgentenen en
boomstamblokken een hut bouwen, tekenen en verven, een (eigen)
zonnewijzer maken, koekhappen, touwtrekken, zaadjes planten in een
potje (en dat daarna thuis goed verzorgen) en nog meer. Kom allemaal!
Ook is er een optreden van Hadyr - met
daarna eventueel een buikdansworkshop en wordt er "wild gebreid". En om u een idee
te geven van wat u in september kunt verwachten ná de oogst
van de groenten, wordt er een 'voorproefje' gepresenteerd van
lekkere hapjes, gemaakt door Corrie, de kokkin van Pandarve.

Lees verder: Achtergrondinfo

Inspraak aanpassing plannen Kerckebosch
De gemeente heeft twee plannen voor wijziging van de bestemming van Kerckebosch ingediend. Het hoofdpunt is dat de woonscheggen 10% groter worden om relatief meer grondgebonden woningen te bouwen. Dat komt de gemeente en de Seyster Veste goed uit, omdat
zo de lagere prijzen van de vrije kavels worden gecompenseerd door de verkoop van meer
(bos)grond. Ook worden toezeggingen teruggedraaid om een bosstrook te behouden tussen
de oude wijk en de nieuwbouw. De grote beuken rond de voormalige Christus Verrijzenis
kerk aan Hoog Kanje dreigen nu ten onder te gaan aan de plannen. Beter Zeist ondersteunt
de inspraakreacties van de Stichting Milieuzorg Zeist en van omwonenden.
Lees verder: Dossier Kerckebosch

Samen kansen pakken
Het coalitieakkoord, een beleidsvisie op hoofdlijnen in plaats van een dichtgetimmerd afsprakenkader, komt in grote lijnen overeen met wat de Stichting Beter Zeist steeds heeft
aanbevolen. SBZ ziet oa als aanvulling wel graag een helder beleidskader voor burgerparticipatie. Ook het bomenfonds komt terug. Prima, maar hoeveel wordt daar in gestort? Het
vertrouwen van de inwoners zal verdiend moeten worden door de uitvoering van concrete
maatregelen met een positieve invloed op het wonen en leven in Zeist.
Lees verder: commentaar SBZ
Platform van buurten en Zeistenaren voor een mooi en groen Zeist en (meer) invloed van burgers

Immateriële en financiële steun
SBZ bekostigt alle activiteiten uit de jaarlijkse bijdrage van sympathisanten. Mogen we
daarom ook op uw steun blijven rekenen? We waarderen uw bijdrage op
NL98INGB0005803512 t.n.v. Stichting Beter Zeist het liefst vóór 1 juni 2014. Al vanaf
€ 15,- bent u donateur, een hogere gift is altijd welkom! Als u een speciale bijdrage voor de
Allegrotuin overmaakt, dan graag in de omschrijving Allegro vermelden. Op de website
vindt u alle ANBI-gegevens. Ook uw immateriële steun is van harte welkom. Wilt u meedenken in het bestuur of af en toe uw deskundigheid inzetten voor een project ? We horen
graag van u!
Bestuur Stichting Beter Zeist
Wil, Anton, Robert, Anna en Hanna
Geen Nieuwsflits meer ontvangen? Mail dan naar StichtingBeterZeist@gmail.com ovv
afmelden Nieuwsflits SBZ.
Disclaimer: Met inachtneming van eventuele beperkingen in deze e-mail mag u deze informatie gebruiken voor het doel
waarvoor u die ontvangt. Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Beter Zeist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst
of bij het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Platform van buurten en Zeistenaren voor een mooi en groen Zeist en (meer) invloed van burgers

