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Beleid Stichting
• Een (meerjaren) beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI-aanvraag.
• Tevens is een ‘canon’ geformuleerd voor de oogmerken van het beleid van de
Stichting.
Organisatie
• Het Bestuur kwam twaalf maal bijeen voor de voorbereiding en uitvoering van
de activiteiten van de Stichting. In het bestuur hadden gedurende het gehele
jaar zitting: Wil Nuijen (voorzitter), Egbert Visscher (secretaris) en Pierre van
Kempen (plv. penningmeester). De laatste twee personen traden na de
statutaire benoemingstermijn van vier jaar eind 2012 uit het bestuur maar bleven
lid van het Platform. Hanna van den Dool (Zeist West), Anton Moll van Charante
(Zeist Oost) en Robert van der Gun (Zeist Centrum) traden in de loop van het
jaar toe tot het bestuur. De functie van secretaris/penningmeester wordt per 1
januari 2013 overgedragen aan Anton Moll van Charante met ondersteuning van
Hanna van den Dool.
• Ten behoeve van een efficiënte taakvervulling is een nieuwe
portefeuilleverdeling is opgesteld.
• Het Platform Zeist voor Zeist kwam vijfmaal bijeen in de Stichtse Vrije School.
Het adviseerde het bestuur en zorgde voor informatie-uitwisseling en
taakverdeling tussen buurtgroepen en andere organisaties (milieugroepen).
Voor de vergaderruimte en notulering zorgde Gerard Poolman van de Stichting
Behoud Sanatoriumbos Zeist. De verslaglegging werd afgerond door de
secretaris.
• De stichting heeft een paar honderd persoonlijke donateurs en onderhoudt
contact met de meeste, actieve buurtorganisaties, de Stichting Milieuzorg Zeist
en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. Beide laatste organisaties zijn
waarnemer in het platform.
• Met de algemene ondernemersorganisaties Zakelijk Zeist en Zeist Onderneemt!
en met het Centrummanagement vond vijfmaal overleg plaats over afstemming
van beleid en activiteiten en wordt informatie uitgewisseld.
• Met de huurdersbelangenorganisaties 3HO’s Zeist werd afgesproken waar dat
mogelijk is samen te werken. Een plaats in het platform Zeist voor Zeist is (nog)
niet gerealiseerd.
• Met landelijke organisaties heeft de stichting contacten waaronder het
Burgernetwerk Leefmilieu (www.leefmilieu.nl).
Financiën Stichting
• De stichting heeft per 1-01-2012 van de Belastingdienst de status verkregen van
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voordelen voor personen en
instellingen die de stichting financieel willen ondersteunen.
• De aanvraag voor een incidentele subsidie bij de gemeente voor het forum
Rondom Zeist is niet gehonoreerd.
• Het voorzichtige beleid op financieel gebied en het intensiever innen van
donaties zorgde voor een gezonde financiële positie van de Stichting waarbij de
inkomsten en uitgaven in balans zijn.
Burgerparticipatie en inspraak
• In samenwerking met de algemene ondernemersorganisaties heeft Beter Zeist
op voorstellen gedaan voor een korter en minder kostbaar en arbeidsintensief
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actualiseringstraject van de huidige Woonvisie. Toen dit niet werd gehonoreerd
heeft Beter Zeist zich teruggetrokken uit het vervolgtraject.
Wel werd deelgenomen aan de inspraak over het Gemeentelijk Verkeers en
Vervoers Plan (GVVP).
Een eerste reactie is gegeven over het plan voor het winkelcentrum van de kern
Zeist.

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 tot verheiding van Kerckebosch, de Zeister bouwopgave in de
Provinciale Structuurvisie, het Drieluik Den Dolder, de actualisering van
bestemmingsplannen zoals Zeist-West / Utrechtseweg-Noord en diverse
kleinere zaken. In dat kader werden o.m. zienswijzen en reacties ingediend en
zijn de zienswijzen tijdens de Ronde Tafel van de gemeenteraad en de provincie
toegelicht. Ook werd ondersteuning verleend aan de procedures over de
bestemmingsplannen Buurtschap Sanatoriumbos en Hoge Dennen.
• 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 anderen ondersteunen - werden de
reacties inhoudelijk afgestemd met de milieu-organisaties die samenwerken met
de stichting en zijn onderling taken verdeeld. Dat was wel nodig gezien de
complexe juridische procedures van buurt- en milieuorganisaties over het
Buurtschap Sanatoriumbos en het bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch. In beide gevallen heeft de stichting veel tijd besteed aan
deskundige inbreng.
• De raadsleden en partijen zijn mondeling en schriftelijk geattendeerd op
informatie en opvattingen van de Stichting. Dit gebeurde soms ten behoeve van
de meningsvorming en soms voor de besluitvorming door het aanleveren van
voorstellen en concepten voor amendementen en moties.
• Ook andere organisaties werden geattendeerd op de zienswijzen van de
Stichting, zoals de provincie, woningbouworganisaties, projectontwikkelaars en
organisaties van ondernemers en huurders.
Forum Rondom Zeist 2012
• Het derde forum Rondom Zeist vond op 18 april plaats in het Witte Kerkje in
huis ter Heide. Het ging over wat de coalitie de afgelopen twee jaar heeft bereikt
en de feitelijke invloed van de burgers en hun organisaties.
• Als inleider gaf Thierry Baudet een voordracht over de betekenis van de lokale
democratie en hoe die kan worden versterkt.
• Duidelijk werd dat de meeste van de ongeveer 120 aanwezigen nog
onvoldoende toenadering zagen tussen de politici en de burgers. Zij gaven de
politici daarvoor overwegend ‘de rode kaart’.
• Een aantal suggesties werd gegeven om de burgers meer invloed op het
gemeentebeleid te geven. De inleider Thierry Baudet gaf aan het einde een
korte samenvatting van de belangrijkste punten.
• De resultaten van de bijeenkomst zijn in de pers helder gecommuniceerd.
Rapport Zorgen om Zeist
• Een deskundigenwerkgroep van Beter Zeist heeft een rapport opgesteld over de
(zorgelijke) financiële positie van de gemeente Zeist. Dit rapport is begin
november gepubliceerd.
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Hoewel de gemeente de gemeenteraad heeft toegezegd op het rapport te
reageren is nog geen reactie ontvangen.
Beter Zeist wilde nog in 2012 mede op basis van de reactie met de gemeente
een bijeenkomst organiseren over de constateringen, conclusies en
aanbevelingen van het rapport. Deze kon dus nog niet worden gehouden en is
uitgesteld naar 2013.

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.
• Inhoudelijke bijdragen werden geleverd aan folders en informatiebladen van
buurtorganisaties.
• Diverse artikelen zijn geschreven in buurtbladen en idem persberichten en open
brieven in kranten waaronder de Nieuwsbode en Stadspers.
Site
• De website www.beterzeist werd periodiek geactualiseerd en aangevuld met
gegevens over alle wijken van Zeist. De site fungeert als nieuws-, informatie- en
verwijsmedium en heeft ook een archieffunctie. Daarnaast heeft het een
legitimeringsfunctie (ontvankelijkheid) voor de Stichting naar andere instanties,
zoals de gemeente (zienswijzen) en de Raad van State (beroepen).
• De site werd onderhouden door Piet Giel (technisch) en Egbert Visscher
(inhoudelijk en redactioneel).
• Er is gewerkt aan het technisch verbeteren van de site, maar dat is in 2012 om
externe redenen (nog) niet gelukt.
Overige activiteiten 2012
• Voor het overige wordt verwezen naar de site waar de relevante informatie staat
weergegeven of daarnaar wordt verwezen. Bovendien kan informatie worden
opgezocht via de zoekfunctie en zoekprogramma’s.
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