Nieuwsflits 3 juni 2016
Samen maken we Zeist beter
Burgerinitiatief, voorlichting, Allegro Tuin Column
Janus en het Platform buurten & dorpen
Burgerinitiatief verkeer centrum Zeist massaal ondersteund,
maar raad weigert heroverweging van de eigen verkeersvariant.
Dat was de uitkomst van het debat op 31 mei met de commissie ruimte in aanwezigheid van
circa 100 burgers op en bij de publieke tribune. Het laat zien dat burgers niet tevreden zijn over
de effecten van de verkeersvariant. En ook dat de raad zijn eigen voorstellen niet wil of niet
durft te bespreken met de samenleving, laat staan deze te heroverwegen. Dat ondanks het
burgerinitiatief met bijna 600 adhesiebetuigers en het grote aantal kritische zienswijzen. De
onderhandelingen met de buurten zullen harder worden en mogelijk worden
beroepsprocedures onvermijdelijk. Kortom, de gehele raad kiest voor eigen wijsheid in plaats
van overleg met alle belanghebbenden over het geheel van de maatregelen. Zie ook de
bedankbrief voor de ondersteuners van het initiatief en verder de zienswijzen over de ontwerp
verkeersbesluiten.
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Column Janus: beter ten halve gekeerd, dan ….
Raakt u ook in de war door de discussies over het centrum? Niet zozeer over het doel van de
centrumvisie: een groen, gezond en gastvrij centrum. Dat klinkt mooi maar welke problemen
moeten dan worden opgelost? Verkeersproblemen of gaat het eigenlijk om wensen van
vastgoedexploitanten? Kan Belcour zijn eigen zaken niet regelen? Waarom moet de bevolking
daarvoor opdraaien en houdt de gemeente haar poot niet stijf? Laten we eerst eens goed
nadenken voordat onomkeerbare besluiten worden genomen. Lees de column van Janus.

Platform buurten en dorpen voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers

Nieuws uit de Allegro Tuin
Op zaterdagochtend 18 juni informatie van Groei&Bloei en Bijenhouders en zaterdag 25
juni weer een duurzame markt. Verder bent u altijd welkom om een keer mee te werken. Ook
twee bewoners van het AZC doen enthousiast mee. Verder kunt u struiken of planten
aanleveren, zoals rozenbottels, lavendel en siergraspollen. Mail dan naar beterzeist@gmail.com
of bel Hanna van den Dool 0646082657. Lees het laatste bericht.
Ervaringen met de nieuwe site(s) van Zeist (2)
De vindbaarheid en toegankelijkheid van beleidsinformatie van Zeist blijft een probleem. Dat
geldt zowel voor de sites zeist.nl als zeist.raadsinformatie.nl. De digitale ontsluiting voldoet
niet aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid informatie in de Nieuwsbode over het gemeentelijk
beleid wordt ook steeds minder. Soms kan men beter de site beterzeist.nl gebruiken. Op deze
manier wordt het lastig voor de burgers en andere belanghebbenden te weten wat er speelt.
Hoe kun je dan opkomen voor je belangen? Inmiddels heeft Beter Zeist overlegd met de
Rekenkamer Zeist die hiernaar onderzoek doet. Lees de brief met suggesties en de rubriek
Voorlichting gemeente en raad.
Werk met ons samen aan een mooie woon- en leefomgeving
We krijgen veel voor elkaar maar zonder uw hulp lukt het niet. Meewerken in het bestuur of in
werkgroepen, aan burgerinitiatieven zoals de Allegro Tuin en het geopark, reageren of
afmelden? Mail naar beterzeist@gmail.com.
Kom naar de bijeenkomst van ons Platform buurten en dorpen
Circa vijfmaal per jaar houdt Stichting Beter Zeist een platformbijeenkomst. Aanwezig zijn
vertegenwoordigers van buurtgroeperingen uit de wijken en dorpen, maar ook individuele
belangstellenden. Ook u kunt deelnemen. De komende bijeenkomst is woensdagavond 8
juni. Graag vooraf aanmelden op beterzeist@gmail.com. U ontvangt op tijd de agenda.
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