Nieuwsflits 18 september 2014
Stichting Beter Zeist
Platform buurten voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers

Adopteer een kweekbak!
Wilt u een jaar lang in de Allegro Tuin een kweekbak voor groenten en kruiden onderhouden
en gebruiken? Neem dan contact met ons op via beterzeist@gmail.com of 0646082657.
Allegro Tuin Op zaterdag 11 oktober organiseert de Omgeving Dienst Regio Utrecht
(www.odru.nl) een markt over duurzaamheid en hergebruik in Belcour en de Allegro Tuin.
Van 11- 15 uur repaircafé, kunstuitingen, kringloopspullen, de Waslijn (kledingruilbeurs) etc.
Centrumdialoog Een ‘visietafel’, waaraan ook een bestuurslid van Beter Zeist deelneemt,
heeft haar visie opgesteld. De groep wil een compact, aantrekkelijk winkelcentrum. Dat zal
primair bedoeld moeten zijn voor Zeist en de buurgemeenten. Een grotere regionale functie
is in de omgeving van Utrecht en Amersfoort niet realistisch. Via een enquête en
bijeenkomsten krijgt de groep haar reacties binnen. Het College zal in oktober reageren op de
visie. Zie www.beleefzeist.nl voor informatie en voor invullen enquête.
Walaardt Sacré Kamp Tijdens de 2e wereldoorlog is in de gemeente Zeist een ‘waldlager’
ingericht als huisvesting voor de diensten van het toen ontwikkelde vliegveld Soesterberg.
Het gaat om een gebied tussen Huis ter Heide en Bosch en Duin. Het is nu in gebruik als
defensieterrein, maar er werd al lang gesproken over een andere bestemming zoals
woningbouw. Dat gebeurde in het kader van programma Hart van de Heuvelrug. Nu is een
burgerinitiatief, ondersteund door buurt- en andere organisaties, bezig een alternatief
voorstel voor de lange termijn op te stellen. Het gaat om een duurzaam gebruik van het
terrein met behoud van waardevol militair erfgoed, zie het voorstel.
Evaluatie burgerparticipatie In het kader van een project (www.100x100.nl) van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) evalueert de gemeente Zeist burgerinitiatieven.
Beter Zeist zal haar jarenlange ervaringen ook doorgeven. Het gaat om inspraak, procedures
en initiatieven zoals de Allegro Tuin; zie verder.
Studiebijeenkomsten Beter Zeist wil samen met groene groepen en ouderenbond
inhoudelijke studieonderwerpen bespreken in de bibliotheek. Mogelijke
onderwerpen: de komende nieuwe Omgevingswet, pilots burgerparticipatie,
stadsecologie, Geopark Utrechtse Heuvelrug, netwerk doorlopende
wandelpaden in en rondom Zeist. U krijgt daar op tijd informatie over. Heeft u
ook ideeën over onderwerpen en uitvoering? Mail het ons:
beterzeist@gmail.com. Dienst service sites Beter Zeist helpt zo nodig bij het helpen
opzetten van een website. Dit gebeurt alleen voor de met haar samenwerkende
organisaties en groepen. Het gaat daarbij om de ICT-aspecten en de vormgeving.
Zonder extra kosten kan gebruik worden gemaakt van een subdomein van
beterzeist.nl. De Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist en de Buurt en
Belangenvereniging Huis ter Heide maken daar al gebruik van. Informatie bij
Beter Zeist.

