
Nieuwsflits 6 april 2011 
 
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van Stichting Beter Zeist en naar 
de deelnemers aan het platform Zeist voor Zeist 
  
  
Beste Zeistenaren, 
  
Met dit bericht wil ik jullie informeren over drie zaken: 
  

1. SBZ Voorstel Burgerparticipatie  

2. Netwerkdag in Sanatoriumbos  

3. Bezuinigingsdialoog 

U ziet, samen met aangesloten buurtgroeperingen maakt SBZ zich sterk voor “een mooi en 
groen Zeist, met aantoonbare invloed van burgers”. 
Dankzij uw steun (financieel en moreel) kunnen we dit doen! 
  
  
Wil Nuijen 
  
  
  
1 - Burgerparticipatie 
Burgers moeten meer invloed krijgen op het beleid van de gemeente. 
Dat is het thema van het voorstel dat Stichting Beter Zeist op donderdag 31 maart aan 
wethouder Varkevisser aan bood. 
Daarmee losten we een belofte in die we op die we op 26 januari aan hem deden. 
Een werkgroep van 7 mensen uit ons platform Zeist voor Zeist heeft dit voorstel tijdens 
inspirerende bijeenkomsten uitgewerkt en vorm gegeven. 
Wij zijn  deze mensen zeer erkentelijk voor hun enthousiasme en deskundige inbreng. 
De wethouder zal het voorstel bestuderen en komt er daarna op terug. 
Hij voelt ook voor onze suggestie om in een gezamenlijke studie-avond na te gaan in 
hoeverre ons voorstel als basis kan dienen voor de burgerparticipatie in Zeist. 
Daarvoor hebben we (onder voorbehoud) de datum van maandag, 30 mei in gedachten. 
Deze avond komt daarmee in de plaats van het “Politiek Forum” dat we voor 18 april in 
gedachten hadden. 
  
Ons voorstel is bewust beknopt gehouden. De hoofdtekst beslaat niet meer dan 13 pagina’s 
met vooral veel schema’s en figuren. 
Wie het wil nakijken kan het downloaden vanaf onze internetsite: 
  

http://www.beterzeist.nl/?Nieuwsdossies_en_acties:Burgerparticipatie 
  
  
2 - Netwerkdag Sanatoriumbos 
Op zondag 5 juni vindt in het Sanatoriumbos een gezellige happening plaats. Stichting Beter 
Zeist organiseert deze samen met de Stichting Behoud Sanatoriumbos. 
Iedereen kan er aan deelnemen en ook voor kinderen wordt het leuk. 
Al jaren spannen verschillende groeperingen, waaronder SBZ, zich in voor het behoud van 
dit bijzondere stukje “groen Zeist”. 
Dit voorjaar wordt naar verwachting beslist of er in het bos gebouwd zal gaan worden. 
Het grote grasveld wordt de centrale plek voor activiteiten (muziek, speakers corner, 
toneelworkshop, wandelingen, spelletjes, Tai Chi, etc.). 

http://www.beterzeist.nl/?Nieuwsdossies_en_acties:Burgerparticipatie


Natuurlijk zijn er ook lekkere drankjes en versnaperingen. Kortom het wordt een prachtige 
dag. 
Hou 5 juni vrij in jullie agenda’s en informeer alvast je “achterban”. 
  
  
3 - Bezuinigingsdialoog 
Aan verschillende thema’s van de “Bezuinigingsdialoog” wordt deelgenomen door mensen 
van de Stichting Beter Zeist en Groeperingen waarmee wordt samengewerkt. 
De fase van het z.g. “Groenboek” is intussen afgesloten. 
Wat opviel is dat de themagroepen vooral worden bevolkt door “professionele 
belanghebbenden” (zoals makelaars, woningcorporaties en projectontwikkelaars). 
Het aantal burgerstemmen valt tegen. Dat is lastig omdat daardoor commerciële belangen 
zwaar gaan doorklinken. 
Ook blijkt het lastig om goed overzicht te krijgen van de gemeentelijke financiën.  
Sommige bezuinigposten blijken verdeeld over meerdere onderwerpen van de programma-
begroting en er zijn belangrijke posten (grondopbrengsten) die buiten de begroting blijven. 
Het is goed dat we mee doen, anders zouden we onszelf buiten dit belangrijke 
(informatie)circuit houden. 
Het lastigste deel komt echter nog. In de maand mei, zullen de “groenboeken” moeten 
worden omgezet in “witboeken”. 
Wilt u meer weten over de "Bezuinigingsdialoog"? Kijk dan op: 
  
http://www.zeist.nl/Wonen_en_leven/Plannen_en_projecten/Algemene_plannen_en_projecte
n/Bezuinigingsdialoog 
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