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Secretariaat:
P.C. Hooftlaan 31
3705 AE Zeist
tel. 030-6960141

Enquête Partij-fracties Zeist / 12-2009

Ingevulde enquête terugsturen
vóór 16 januari 2010

Onderwerp: ruimtelijke ordening en beleid
De Stichting zal de enquêteresultaten doorgeven aan de samenwerkende
buurtgroepen en -organisaties en aan haar persoonlijke donateurs. Verder komen in
februari 2010 de resultaten ter sprake op een grote bijeenkomst van de Stichting. De
fractievoorzitters van alle Zeister partijen worden daarvoor uitgenodigd en kunnen zo
nodig een toelichting geven.
S.V.P. keuzen aankruisen
1 Gewenste kernwaarden voor het Zeister beleid; meerdere mogelijkheden
tegelijk:
o kwaliteit van wonen en leven
o (dorps)karakter Zeist en dorpen
o cultuurhistorie
o natuur en landschap
o duurzame en zorgzame samenleving
o centrumfunctie voor omgeving
o ………………………………...
o …………………………………
2 Gewenste bevolkingsontwikkeling gemeente Zeist:
o afname tot 100 per jaar
o gelijkblijvend per jaar
o toename tot 100 per jaar
o toename 100 - 200 per jaar
o toename 200 - 300 per jaar
o toename 300 - 400 per jaar
o toename boven 400 per jaar
o overig: ………………………
3 Gewenste woningontwikkeling gemeente Zeist:
Voor stabiel blijven van de bevolking van de gemeente Zeist zijn een kleine 100 extra
woningen (d.w.z. zonder vervanging) nodig i.v.m. gezinsverdunning; de gemiddelde
woningbezetting is ruim 2 personen.
o afname tot 50 per jaar
o gelijkblijvend per jaar
o toename tot 50 per jaar
o toename 50 -100 per jaar
o toename 100 -150 per jaar
o toename 150 - 200 per jaar
o toename boven 200 per jaar
o overig: ………………………
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4 Gewenste ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen:
(Nu circa10.000 arbeidsplaatsen boven de omvang van de Zeister beroepsbevolking)
o afname boven 500 per jaar
o afname 250 - 500 per jaar
o afname tot 250 per jaar
o gelijkblijvend per jaar
o toename tot 250 per jaar
o toename 250 – 500 per jaar
o toename boven 500 per jaar
o overig: ………………………
5 Gewenste ontwikkeling van de aard van de arbeidsplaatsen in de richting
van; meerdere mogelijkheden tegelijk:
o dienstverlening
o zorgverlening
o natuur en milieu
o onderzoek en ontwikkelingswerk
o landelijke organisaties
o overig: ……………………..
6 Bouwen buiten de rode contouren van het provinciale streekplan:
o in ruime mate
o in beperkte mate
o niet overwegen
o overig: ………………
7 Bouwen op binnenstedelijk groen, bosgebieden, volkstuinen en sportvelden:
o in ruime mate
o in beperkte mate
o niet overwegen
o overig: ………………..
8 Uitbreiding dorpen Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide, Austerlitz:
o in ruime mate
o in beperkte mate
o niet overwegen
o overig: ………………..
9 Verstedelijking Zeist; hoogbouw en verdichting (compacte stad):
o in ruime mate
o in beperkte mate
o niet overwegen
o overig: ………………..
10 Aanpassing centrum Zeist:
o conform masterplan
o in beperkte mate
o niet overwegen
o overig: ………………..
11 Uitbreiding gemeentehuis:
o uitvoeren en risico’s afgedekt
o uitvoeren, maar risicovol
o statusproject, niet uitvoeren
o overig: ……………………..
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12 Gewenste verkeersontwikkeling; meerdere mogelijkheden tegelijk:
o betere busvervoer
o sneltram aanleggen
o beter fietsvervoer
o groene golf op hoofdwegen
o rotondes op hoofdwegen
o overig: ……………………
13 Verplaatsing Koelaan en Sportlaan; meerdere mogelijkheden tegelijk:
o weg mag door natuurgebied (EHS)
o golfbaan mag uitbreiden
o weg mag niet door natuurgebeid
o golfbaan mag niet uitbreiden
o overig: …………………………
14 Participatie burgers en hun organisaties aan inspraak en
beleidsvoorbereiding:
o inspraak beperken; gemeente doet de beleidsvoorbereiding
o voldoende inspraak; gemeente doet de beleidsvoorbereiding
o inspraak verruimen en deelname aan de beleidsvoorbereiding
o overig:……………………………………………………………….
15 Beleidsadvisering onafhankelijk van beleidsuitvoering:
o adviseurs mogen de uitvoering doen
o adviseurs mogen uitvoering niet doen
o overig: ………………………………………………………………
16 Een door de gemeente betaalde burgerrubriek op de site van Zeist en in De
Nieuwsbode:
o is nodig om eenzijdige berichtgeving te voorkomen
o is onnodig en moeten de burgerorganisaties zelf betalen
o overig: ……………………………………………………………….
17 Een door de gemeente betaalde mogelijkheid voor contra-expertise of
consequentie-analyse van voorgenomen beleid:
o is nodig voor een objectieve onderbouwing van de besluitvorming
o is onnodig en moeten burgerorganisaties en partijen zelf betalen
o overig: …………………………………………………………………..
18 Op welke van de hier gekozen standpunten zal de fractie bij
coalitiebesprekingen absoluut niet inleveren; keuze omcirkelen:
o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
o overig: ……………………………………………………………………….
o …………………………………………………………………………………
19 Gegevens:
o fractie:………………………………………………………………………….
o

functie invuller:…………………………………………………………………

o

naam: ………………………… handtekening: ………………………………

De Stichting Beter Zeist dankt u voor uw reactie en wenst u een mooi en groen Zeist.

