
Nieuwsflits 1 maart 2014 
 

voor donateurs, sympathisanten en contacten van Stichting Beter Zeist (SBZ) 

Verkiezingsprogramma’s vergeleken 

Op 19 maart kunt u weer kiezen. Wat zijn de verschillen tussen de programma’s van 
de partijen? SBZ heeft vooral gekeken naar de partijambities voor de woon- en 
leefomgeving en de invloed van burgers. Dat zijn de hoofdpunten van de Canon van 
SBZ. Zie bijlage en overzicht.  

Verkiezingsdebatten  

De komende weken worden diverse debatten georganiseerd. Ze zijn vrij toegankelijk 
en gaan over zaken die direct voor burgers van belang zijn. Een goede gelegenheid om 
de politiek verantwoordelijken aan de tand voelen en te spreken.  

De eerste is al op 5 maart: het grote 'Wijkdebat' georganiseerd door BBD: over zaken die in de 
wijk spelen en die ook voor heel Zeist van belang zijn: groen en groei, wonen en werkgelegenheid en 
invloed van de burger.  

Stadstuin Allegro is in ontwikkeling: geef groen !  

Het hondenspeelveld is inmiddels gebruiksklaar en binnenkort verschijnt 
het kinderspeelgedeelte met boomstammen en groen. Ook een moestuin 
(in bakken) wordt voorbereid. Er zijn veel deskundige vrijwilligers die in 
Allegro samenwerken waardoor er veel positieve energie vrijkomt en dat 
gaan we terug zien in het resultaat!  

Plan Stationsgebied Driebergen-Zeist  

De zorgen van SBZ over de ondoorzichtige financiën en de bezwaren van de 
milieugroepen worden ter zijde geschoven. Kan de wal het schip nog keren?  

Voorontwerp bestemmingsplan Zeister Warande  

Gelukkig hebben de raadsleden hier wel geluisterd naar de omwonenden, SBZ en 
andere insprekers. Geen vrijbrief voor de projectontwikkelaar. Het plan wordt nu 
beperkt tot een specifiek ontwerp. Geen verlies van rechtszekerheid voor burgers. 
College en projectontwikkelaar moeten plannen bijstellen. Zie Warande. 

Terugblik op bijeenkomst over lokale democratie 

Wil Nuijen sprak uit eigen ervaring over de verschillen tussen lokale democratie in 
Sierra Leone en in Zeist. In een Afrikaanse dorpsgemeenschap staat broederschap 
centraal, terwijl in het verstedelijkte Nederland individuele vrijheid het belangrijkste 
wordt gevonden. Hoe kun je hier meer aandacht besteden aan gelijkheid en 
broederschap? Het was inspirerend om na te denken over hoe het in Nederland en in 
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Zeist beter kan. Dat geldt zeker voor de invloed van burgers op het beleid en voor de 
opzet van de gemeentepolitiek.  
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