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Voorjaar in de Allegro Tuin
Dank zij de gulle sponsoring van Sieger Koeman en de Praxis in Zeist bloeien er veel voorjaarsbloemen in de Allegro-tuin! Nu het lente begint te worden komen we weer ongeveer één keer in de
week met een groepje vrijwilligers bij elkaar, deze week op donderdag 16 april. Zin om een keertje
me te helpen? Wilgentenen vlechten, gras maaien of een bloemperkje bijhouden? Je doet jezelf en
de bezoekers er een groot plezier mee, mail naar beterzeist@gmail.com. Niet alleen op koningsdag
27 april is het feest in de tuin: je bent er elke dag welkom om te genieten! Zie fotoalbum. Sinds kort
hebben we zelfs een Facebook pagina: Allegro tuin, waarop af en toe ook informatie gepost wordt.
Zeist en lokale democratie: gaat er iets veranderen?
Het college van B&W blijft ideeën verzamelen over hoe de burgerparticipatie en lokale democratie
zijn te versterken. Zo krijgt de ‘24 uur Zeist’ op 30 april een vervolg in de vorm van activiteiten. Ook
houdt de gemeente enquêtes over burgerinitiatieven en over uitgevoerde inspraak. Verder is het
proces gestart van nadenken over Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS). Daaraan heeft Beter
Zeist ook meegedaan samen met andere burgergroeperingen, burgers, ontwikkelaars en
gemeenteambtenaren. We zullen de vinger aan de pols houden om de burgers invloed te geven op
het beleid in hun woon- en leefomgeving. Zie ook onze bijdragen daarvoor:
‘Benen op Tafel’ overleg over Zeister Warande
Op voorstel van Beter Zeist is voor het eerst sinds 2006 een breed overleg tot stand gekomen over
de toekomstige bebouwing van het terrein op de hoek Utrechtseweg – Kromme Rijnlaan. Kennelijk
moet eerst 9 jaar intensief actie worden gevoerd om zoiets vanzelfsprekends te gaan doen. Voor de
omwonenden, de groene groepen en Beter Zeist zal bij elk plan rekening moeten worden gehouden
met de kenmerken van de Stichtse Lustwarande en met de gerechtvaardigde wensen van de
omwonenden. Voor Beter Zeist gaat het ook om de voorbeeldwerking voor alle cultuurhistorische
assen van Zeist.
Verbreding Utrechtseweg in discussie
Wethouder Roy Luca wil een oplossing voor het probleem van de dagelijkse files van de
Utrechtseweg. Dat zou moeten gebeuren door een verbreding van de weg richting Utrecht vanaf het
kruispunt met de Dreef en de Kromme Rijnlaan. Naast een voorstel voor 2 x 2 rijstroken wordt nu
ook een variant onderzocht van 1 + 2 rijstroken voor de rijrichting Zeist uit. Een andere
mogelijkheid zou kunnen zijn 2 x 1 plus twee opstelstroken en/of een fietstunnel. Het laatste woord
hierover is nog niet gezegd, ook gezien het behoud van het groene karakter van deze weg door de
Stichtse Lustwarande. Gelukkig vindt het beraad plaats in een interactief proces met alle
belanghebbenden waaronder omwonenden.
Parkeeroverlast Rabobank
Al meer dan tien jaar zorgt de vestiging van de Rabobank langs de Laan van Eikenstein in Zeist
Noord voor veel parkeeroverlast. De gemeente stelt nu voor daar langs twee zijden parkeren
mogelijk te maken. De ‘tijdelijke’ voorziening betekent dat daar het Zeister profiel met een
grasstrook wordt opgeofferd. Ook zou de Oude Arnhemseweg langs het Sanatoriumterrein worden
heringericht om parkeren aantrekkelijk te maken. Dat alles betekent dat de Rabobank een door de
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Raad van State afgedwongen parkeervoorziening niet uitvoert. Zo wordt de overlast afgewenteld op
de omgeving. Tijdens de op 8 april gehouden jubileumbijeenkomst van de buurtorganisatie
Dichterbij waren velen hier niet van gediend, ook de meeste politici niet.
Inspraakreacties over Kerckebosch en de Vliegbasis
De afgelopen maand heeft Beter Zeist tijdens de Ronde Tafel gereageerd op het voorstel Partiële
Herziening Bestemmingsplan Kerckebosch. Wethouder Marcel Fluitman deed de toezegging dat zal
worden bezien of het gebied bij de voormalige CVKerk beter kan worden beschermd.
Verder heeft Beter Zeist samen met Milieuzorg Zeist e.o. en de Vereniging Bosch en Duin e.o.
gepleit tegen woningbouw op de voormalige vliegbasis. Een alternatieve locatie is bijvoorbeeld
Kamp Zeist. Zie verder het nieuwe afsprakenkader Hart van de Heuvelrug.
Stadslandbouw ook in Zeist een hot item
Graag brengen we onder uw aandacht dat Werkgroep Natuurlijk Zeist-West Roel van Nieuwstadt
heeft uitgenodigd om te vertellen over ontwikkelingen in Zeist op het gebied van Stadslandbouw. U
bent ook welkom op woensdag 15 april, 20.00 uur, in De Koppeling in Zeist-West (De Clomp 1904).
Column Freule van Seyst: Cultuur op een koopje
Donateur worden, meewerken, reageren of afmelden? Mail naar beterzeist@gmail.com.
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