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VASTGESTELD IN BESTUUR / 20-01-2015
Beleid Stichting
• Het (meerjaren) beleidsplan werd geactualiseerd in het kader van de ANBIstatus.
• De gestelde accenten bij de uitvoering van de statutaire beleidsdoelen bleven
ongewijzigd. Doorlopende functies waren die op het gebied van uitwisseling van
informatie en het onderhouden van het netwerk van donateurs. Deze functies
hebben prioriteit. Per geval werd mede afhankelijk van de beschikbare tijd en
menskracht aandacht besteed aan de denktankfunctie, de beleidsbeïnvloeding
en overige activiteiten.
Organisatie
• Het Bestuur kwam elfmaal bijeen voor de voorbereiding en uitvoering van de
activiteiten van de Stichting. In het bestuur hadden zitting: Wil Nuijen (tot mei
voorzitter en contactpersoon dorpen), Anton Moll van Charante (contactpersoon
Zeist Oost en statutair secretaris/penningmeester), Hanna van den Dool
(voorzitter per mei, contactpersoon Zeist West) en Robert van der Gun
(contactpersoon Zeist Centrum). Als bestuursadviseur fungeerde Egbert
Visscher (tevens contactpersoon Zeist Noord). Anna Adrichem deed de eerste
helft van 2014 als aspirant-lid mee aan het bestuur.
• Het secretariaat van het bestuur werd feitelijk uitgevoerd door Hanna van den
Dool in samenwerking met Piet van Driel. De eind december 2013 vastgestelde
portefeuilleverdeling is in 2014 niet ingrijpend veranderd. Er was nog een
vacature voor een bestuurslid die gezien de onevenredige taakbelasting
dringend had moeten worden vervuld. In dit verband ondersteunde Piet van
Driel het bestuur bij de uitvoering van werkzaamheden, waaronder de
ledenadministratie.
• Het Platform Zeist voor Zeist kwam vijfmaal bijeen in de Stichtse Vrije School.
Het adviseerde op hoofdlijnen het bestuur en stimuleerde informatie-uitwisseling
en taakafstemming tussen buurtgroepen en andere organisaties, zoals lokale
milieugroepen. Per keer werd een vertegenwoordiger van een andere politieke
partij uitgenodigd. Voor de vergaderruimte en de notulering zorgde Gerard
Poolman. De verslaglegging werd voorbereid door de secretaris en afgerond
door Egbert Visscher in samenwerking met de voorzitter.
• Het voorzitterschap en het secretariaat van het Platform werden losgekoppeld
van die van het (werk)Bestuur. Dit om redenen van onafhankelijkheid van de
advisering aan het Bestuur en gezien de taakbelasting van de leden ervan. Wil
Nuijen ging fungeren als voorzitter van het Platform en Egbert Visscher als
secretaris.
• De stichting werd gesteund door een paar honderd persoonlijke donateurs en
onderhield contact met de actieve buurtorganisaties, de Stichting Milieuzorg
Zeist en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. Beide laatste organisaties zijn
waarnemer in het platform. Aan de vergaderingen namen ook
vertegenwoordigers deel van het Platform Stadslandbouw Zeist en het
Burgerinitiatief Walaardt Sacré Kamp.
• Als service voor met Beter Zeist samenwerkende organisaties is een overzicht
opgesteld van activiteiten van buurt-, milieu- en ondernemersgroeperingen met
een eigen website.
• Met landelijke organisaties heeft de stichting contacten waaronder de
Vereniging Leefmilieu (www.leefmilieu.nl). Stichting Beter Zeist werd daar lid
van.
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Financiën Stichting
• De gewenste minimumdonatie voor personen is gelijk gebleven op 15 euro.
• Het voorzichtige beleid op financieel gebied en het intensiever innen van
donaties zorgde voor een gezonde financiële positie van de Stichting. Daarbij
zijn ook de inkomsten en uitgaven voldoende in balans.
• Diverse sponsoren hebben in natura, als vrijwilligers of financieel bijgedragen
aan het realiseren het project Allegro Tuin in het centrum van Zeist.
Burgerparticipatie
• Met de gemeente is gesproken over de aanpak van burgerparticipatie in Zeist.
• Er werd bijgedragen aan een evaluatie van burgerinitiatieven door de gemeente
in het kader van een landelijk initiatief van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (www.100x100.nl).
• Robert van der Gun nam deel aan de centrumdialoog over het
(winkel)Centrumvisie en aan de kerngroep van de Visietafel voor het opstellen
van een advies aan de gemeente.
• Tijdens de openingsweek van het gemeentehuis heeft Wil Nuijen een
informatiebijeenkomst georganiseerd over lokale democratie in Afrika en Zeist.
• Robert van der Gun en Hanna van den Dool hebben deelgenomen aan de
discussie over het parkeerbeleid.
• Anna Adrichem participeerde in het beraad over een nieuwe Bomenverordening
(voor private partijen) en het Bomenbeheerplan (toekomst openbaar groen
binnen de bebouwde kom).
• Egbert Visscher nam samen met andere organisaties deel aan het beraad over
een nieuwe gebiedsvisie voor het Sanatoriumterrein
Inspraakreacties, zienswijzen, bezwaren en procedures
• De inbreng vanuit de Stichting had betrekking op die onderwerpen die
buurtoverstijgend zijn en/of die een precedentwerking hebben. Dit gebeurde bij
de voorstellen over de Bestemmingsplannen en de Gebiedsvisie Stationsgebied
Driebergen-Zeist, de (winkel)Centrumvisie, het voorontwerp Bestemmingsplan
Zeister Warande, twee bestemmingsplannen Kerckebosch (Partiële Herziening
en Wijzigingsplan), het Proces Actualisering Bestemmingsplannen (rapport
Rekenkamer Zeist), het voorontwerp BP Sanatoriumlaan (Sanatoterrein), de
Bomenbeheervisie en diverse andere zaken. In dat kader werden o.m.
inspraakreacties en zienswijzen ingediend en zijn deze tijdens de Ronde Tafel
van de gemeenteraad toegelicht.
• Tijdens inspraakmomenten en in het contact met de gemeente is Beter Zeist
blijven aandringen op meer openbaarheid van tot nu toe geheime stukken over
projecten en het zorgen voor een betere dialoog met insprekers tijdens de
Ronde Tafels. Tot nu toe ging de gemeente daar niet op in.
• Ook het nog steeds tijdens vakantieperioden ter inzage leggen van
conceptplannen is gekritiseerd. De gemeente zal nu wel zorgen voor een andere
aanpak en heeft toegezegd daarover een raadsvoorstel in te dienen.
• Behalve het zelf reageren werden andere buurtgroepen en organisaties
ondersteund bij het opstellen van hun reacties. In dat kader is relevante
informatie uitgewisseld of werd verwezen naar andere (praktijk)deskundigen.
• In beide gevallen - het zelf reageren of het ondersteunen van anderen - zijn de
reacties inhoudelijk afgestemd met de organisaties en groepen die
samenwerken met de stichting en werden de taken onderling verdeeld. In
dergelijke gevallen heeft de stichting veel tijd besteed aan het zorgen voor de
eigen deskundige inbreng.
• Raadsleden en partijen zijn mondeling en schriftelijk geattendeerd op informatie
en opvattingen van de Stichting. Dit gebeurde ten behoeve van de
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meningsvorming en soms ook voor de besluitvorming door het aanleveren van
voorstellen en concepten voor amendementen, moties en suggesties voor
partijprogramma’s en het coalitieakkoord.
Ook andere organisaties werden geattendeerd op de inspraakreacties en
zienswijzen van de Stichting, zoals woningbouworganisaties,
projectontwikkelaars en organisaties van ondernemers en huurders.

Tijdelijk gebruik braakliggende terreinen: Allegro Tuin
• Beter Zeist wil helpen met het mooier maken van bijvoorbeeld braakliggende
terreinen, zie site: komende acties.
• Als eerste voorbeeld heeft zij veel tijd besteed aan het ondersteunen van een
groep vrijwilligers bij het vormgeven van de Allegro Tuin in Zeist Centrum.
• Beter Zeist faciliteerde de groep vrijwilligers die de tuin inrichtte en onderhield.
De Stichting zorgde ook voor het benaderen van sponsoren. Voor de bijdrage
van de Vogelbescherming Nederland zijn nestkastjes voor onder meer
gierzwaluwen aangeschaft die worden bevestigd aan een Boeiboord.
• De betreffende projectontwikkelaar en de gemeente evenals de omwonenden
ondersteunden een dergelijk initiatief. De briefwisseling met van Wijnen over
een uitgewerkte gebruiksovereenkomst heeft niet geleid tot onderlinge
overeenstemming. Beter Zeist vond de gedane schriftelijke toezegging van de
projectontwikkelaar al voldoende.
• De Allegro Tuin werd formeel geopend op 24 mei. Verder is deze tuin gebruikt
voor grotere bijeenkomsten op Koningsdag 26 april en tijdens de
duurzaamheidsdag op 11 oktober in samenwerking met de OmgevingsDienst
Regio Utrecht. Verder maken scholen, volwassenen en kinderen gebruik van de
tuin.
• Er is een interne evaluatie gemaakt van het tot stand komen van de Allegro
Tuin.
Financiën gemeente
• Na een vervolgvraag van Beter Zeist om meer inzicht in de gemeentefinanciën
werd op13 januari 2014 een tweede studiebijeenkomst gehouden. Daar gaven
gemeenteambtenaren op basis van een aantal vragen aan een twintigtal
personen toelichting over weerstandsvermogen en risicobeheersing.
• In oktober 2014 heeft Beter Zeist voorbeeldmatig de gemeentebegroting 2015
van commentaar voorzien. Wat de financiële risico’s betreft zijn vragen gesteld
over de betrouwbaarheid en de grondslag van de schatting van de financiële
risico’s voor tegenvallers.
• Om de transparantie van de gemeentefinanciën te vergoten heeft Beter Zeist in
november de raadsleden een drietal suggesties gedaan. Het gaat om het
gebruik van een woonlastenmeter, het doorvoeren van transparantie van
overheidsuitgaven en het gebruik van compacter jaarstukken.
• Aangedrongen is op het reserveren van voldoende gelden voor een
bomenfonds in het kader van het toekomstig Bomenbeheerplan.
Gemeente politiek
• In het kader van uitwisseling van informatie onderhield elk bestuurslid
persoonlijk contact met een of meer politieke partijen.
• Ten behoeve van de raadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft Wil Nuijen een
vergelijking afgerond van de partijprogramma’s. Deze vergelijking werd ter
informatie aan de burgers verstrekt.
• Bestuursadviseur Egbert Visscher heeft een brief laten uitgaan over wenselijke
beleidspunten voor het coalitieakkoord.
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Beter Zeist heeft gepleit voor een inzicht in de bijdragen per onderwerp van
raadsleden bij vergaderingen en stemmingen van de gemeenteraad. De
Raadsgriffie heeft dit eind 2014 gerealiseerd. De link daartoe is op de site van
Beter Zeist geplaatst.

Voorlichting en publiciteit
• De Nieuwsflits werd per e-mail verstuurd aan alle aangesloten donateurs en
belangstellenden. Dit gebeurde gemiddeld eenmaal per maand buiten de
zomervakantie.
• Diverse artikelen, inhoudelijke bijdragen en berichten zijn geschreven in
buurtbladen en ten behoeve van kranten waaronder de Nieuwsbode en
Stadspers.
• Een nieuwe flyer werd ontwikkeld en op bijeenkomsten uitgedeeld.
Site
• De website www.beterzeist.nl fungeert als agenderings-, nieuws-, informatie- en
verwijsmedium en als communicatiemiddel voor bezoekers van de site. Deze
fungeert ook als archief voor Beter Zeist en derden. Daarnaast heeft de site een
verantwoordingsfunctie van de uitgevoerde activiteiten. En ten slotte een
legitimeringsfunctie (rol en ontvankelijkheid) voor de Stichting naar andere
instanties, zoals de gemeente (zienswijzen) en de Raad van State (beroepen).
• Het aantal ‘unieke bezoekers’ van de site schommelde per maand rond de
vijfhonderd.
• Er is in 2014 verder gewerkt aan het technisch verbeteren en interactiever
maken van de website. De inhoud werd permanent geactualiseerd. De site is
technisch onderhouden en aangepast door Piet van Driel en Piet Giel. Egbert
Visscher zorgde voor de inhoudelijke, redactionele en lay out technische
aspecten.
• De dienst site-ontwikkeling werd ingezet voor het Burgerinitiatief Walaardt Sacré
Kamp. Piet van Driel voerde dit uit. Behalve voor deze nieuwe site is de al
bestaande dienstverlening voortgezet ten behoeve van de Stichting Behoud
Sanatoriumbos Zeist en de BB Huis ter Heide.
Overige activiteiten 2014
• Voor het overige wordt verwezen naar de site. Daar staat de relevante
informatie weergegeven of wordt daarnaar verwezen. Bovendien kan informatie
worden opgezocht via de zoekfunctie en externe zoekprogramma’s.
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