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Proces Woonvisie 2016

Zeist, 23 november 2015

Geacht college, geachte raad,

Wij hebben begrepen dat er op 24 november een zogenaamde sleutelbijeenkomst
met College en Raad zal plaatsvinden over de Startnotitie voor de nieuwe Woonvisie.
Die Startnotitie zal dan in gemeenteraad van 8 december worden vastgesteld. In de
Startnotitie worden het proces en ook de kaders voor een nieuwe Woonvisie 2016
vastgesteld.
Wij willen – samengevat - u over dit onderwerp het volgende vragen:
1. Het proces voor het opstellen van een Woonvisie open in te gaan.
2. De startnotitie via een Ronde Tafel vast te stellen, zodat inbreng vanuit de
samenleving ook bij het vaststellen van de kaders en het interactieve proces is
gewaarborgd.
3. De Werkgroep voor het schrijven van de Woonvisie breder samen te stellen.
4. Te waarborgen dat naast een vertegenwoordiging vanuit de inwoners ook alle
organisaties die directe betrokkenheid hebben bij de nieuwe Woonvisie ook
daadwerkelijk worden uitgenodigd te participeren.

Toelichting
Wij hebben begrepen dat de zogenaamde Sleutelbijeenkomst die op
24 november plaatsvindt primair is gericht op een inbreng vanuit het college, raad en
ambtenaren. Doel is op basis van de concept-Startnotitie vanuit de raad tot
(aanvullende) kaders voor de nieuwe Woonvisie te komen, althans zo hebben wij dat
uit de betreffende stukken begrepen.
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Wij missen echter bij de start van het beoogde interactieve proces een inbreng vanuit
de samenleving bij de start. Zeker waar het gaat om “de ruimtelijk-economische”
ambitie van Zeist is participatie vanuit verschillende invalshoeken gewenst. Want de
Woonvisie kan impact kan hebben op ruimtelijke kernwaarden uit de Structuurvisie
namelijk natuur en landschap, cultuurhistorie, duurzaam en zorgzaam en vijf kernen
met een eigen identiteit.
Wij hebben begrepen dat aan de vaststelling van de Startnotitie op 8 december a.s.
door de raad geen Ronde Tafel vooraf gaat. Daardoor kan inbreng uit de
samenleving bij de start geen plaats krijgen. Zeker als het de bedoeling is om nieuwe
eigenstandige kaders op het gebied van wonen bij de start vast te leggen, is brede
inbreng daarbij noodzakelijk. Wij spreken onze teleurstelling uit over het gebrek aan
interactiviteit bij de start. Dit ook gezien eerdere ambities van uw college en uw raad
op gebied van de burgerparticipatie inclusief betrokkenheid aan de voorkant van
beleidsprocessen.
Eveneens verbaast het ons gezien de brede werking van een Woonvisie dat het
‘schrijfproces’ van de Woonvisie wordt gedaan door een Werkgroep van slechts drie
‘centrale partners’ en niet door een vertegenwoordiging van de Zeister samenleving
c.q. alle belanghebbenden, zoals dat wel bij de vorige Woonvisie het geval was. Een
breed samengestelde Werkgroep kan en moet eenzijdigheid voorkomen.
Verder gaan wij ervan uit dat voor de geplande interactieve bijeenkomsten niet alleen
inwoners worden uitgenodigd, maar ook maatschappelijke organisaties. Dit vanwege
de expertise die binnen deze organisaties aanwezig is.

Hoogachtend,
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