MAAK KENNIS MET HET SANATORIUMBOS!
ZONDAG 5 JUNI, 14:00 – 17:00
Bosveld, ingang Oude Arnhemseweg 260 (volg de borden)
Daar organiseert de Stichting Beter Zeist met de Stichting Behoud
Sanatoriumbos Zeist en Bewoners Belangen Dichterbij een gezellige en informatieve middag in deze parel van Zeist.
ο boswandelingen
ο creatief met ‘groen’
ο sla de spijker op de kop bij
de boswachter
ο Tai-Chi

ο
ο
ο
ο

verhalenverteller
speakers corner
muziek
en nog meer

De toegang is vrij.
Er is voor elk wat wils en ook kinderen zullen zich prima amuseren!
Natuurlijk kunt u consumpties verkrijgen (wijn, fris, versnapering).
Als wonen, werken en recreëren in Zeist u ter harte gaan, zorgt u dat
u er bij bent in het unieke landgoed Sanatoriumbos.
(méér info op internet: http://www.beterzeist.nl)

Wat doet de Stichting Beter Zeist nog meer?
De Stichting Beter Zeist is een platform van buurt- en milieuorganisaties in de gemeente Zeist. Door bundeling van kennis en wederzijdse ondersteuning lukt het
om waardevol groen te behouden. Zo wordt voorkómen dat straks het mooie Zeist
alleen nog in de herinnering bestaat.
We organiseren studie-avonden (o.m. over “omgevingsvergunning” en “burgerparticipatie”), ondersteunen wijkgroeperingen met raad en daad, informeren belangstellenden via E-mail “Nieuwsflitsen” en spreken regelmatig in op bijvoorbeeld
“Ronde Tafels”.
Eén maal per jaar organiseren wij een “Forum” dat zich in een grote belangstelling
mag verheugen.
Een werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt voor burgerparticipatie in Zeist. Dat
voorstel wordt momenteel met het gemeentebestuur besproken.
Beter Zeist heeft meegeholpen aan het niet-doorgaan van de hoge flat, het “woonpark”, langs de Utrechtse weg. Daardoor is deze aanslag op de Stichtse Lustwarande voorlopig van de baan. Ook in andere wijken en de dorpen van de gemeente
zorgt zij voor kennis en advies om projecten aan te passen aan de wensen van de
inwoners. Daarom wil de stichting meer invloed voor de burgers op hun woon- en
leefomgeving. Niemand wil immers verrast worden door een torenflat voor, naast
of achter zijn huis. Wat de stichting allemaal doet kunt u vinden op
www.beterzeist.nl.
Voor de inwoners van Zeist blijft het opletten want de groei-ambitie leeft nog
steeds in Zeist. Zo zijn er plannen voor het verder volbouwen van Vollenhove
(voorlopig in de ijskast). Een plan voor een sneltram door Zeist-Noord van de Uithof naar Dijnselburg - in feite een soort spoorlijn - wordt nog onderzocht. Zoiets is
altijd een voorbode van verdere verstedelijking. De meeste Zeistenaren willen dat
niet. Maar luistert de gemeenteraad daar wel naar? Ook sportvelden en groenstroken blijven bedreigd.
Werk genoeg voor ieder die wil meewerken om Zeist mooi en groen te houden.
Steun daarom ons werk en dat van de samenwerkende organisaties met een gift,
wordt donateur of liever: werk mee. U weet ons te vinden.

Meld u aan voor onze regelmatig verschijnende E-mail
Nieuwsflits via info@beterzeist.nl

Maak uw bijdrage over naar bankrekening 58.03.512,
t.n.v. Stichting Beter Zeist, te Zeist
Het dagelijks bestuur van Stichting Beter Zeist:
Wil Nuijen (Huis ter Heide)
Egbert Visscher (Zeist Noord)
Pierre van Kempen (Kerckebosch)

voorzitter
secretaris
penningmeester

