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

Allegro-tuin wordt steeds meer een lusthof  

Het burgerinitiatief van Beter Zeist om het braakliggende terrein langs de Antonlaan 
als tuin in te richten is een succes. Het wordt steeds leuker om daar te verblijven, een 
praatje te maken, uit te rusten, langs de moestuinbakken te lopen en kinderen te 
laten spelen. Kom eens langs en ga er zitten op de beschikbare stoelen. Blader op de 
site in de fotoalbums over de ontwikkeling van de tuin en over de daar bloeiende 
bloemen. Wilt u zelf meehelpen in de tuin? Stuur een e-mail naar beterzeist@gmail.com. 
Of kom zomaar eens langs op een zaterdag- of woensdagochtend. Tussen 10:00u en 
12:30 wordt door vrijwilligers gewerkt aan inrichting en onderhoud van de tuin. Lees 
verder op de website:  Allegro Tuin.  

 
Nieuwe columns 

Janus bespreekt lagen en listen in Kerckebosch en de Freule van Seyst bespreekt de 
investering van de Triodos Bank: ‘duurzaam’ geld voor een nieuw kantoor in de 
ecologische hoofdstructuur. 

Gesprek met gemeente over burgerparticipatie  

Het nieuwe college van B&W stelt in het coalitieakkoord de burgers centraal bij het 
vormgeven van het beleid. Dat gebeurt onder het motto: Van ‘eerste overheid’ naar 
‘eerst de burger’ en de burgemeester wordt de komende vier jaar verantwoordelijk 
voor het versterken van de lokale democratie. Daarom gaat Beter Zeist binnenkort 
het gesprek aan met de gemeente over wat dat in de praktijk betekent. Krijgen 
burgers meer en vaker invloed op hun woonomgeving? Bij de plannen voor het 
Stationsgebied Driebergen-Zeist en bij de Zeister Warande stonden de 
burgergroeperingen nog aan de kant. Lees verder over burgerparticipatie Stellingname 
SBZ. 

Zeister Warande 
Onder druk van de groep omwonenden en raadsleden is het ontwerp 
bestemmingsplan voor het Cadansterrein niet tijdens de zomervakantie ter visie 
gelegd. De raad had in het verleden diverse malen bezwaar gemaakt tegen het 
reageren op bouwplannen tijdens de grote vakantie. Nu zal de informatiebijeenkomst 
in september plaatsvinden. Omwonenden, groene groepen en Beter Zeist hebben 
grote moeite met het bouwplan langs de Utrechtseweg tot 8 lagen hoog en vrijwel 
zonder groen. Een negatief precedent in de Stichtse Lustwarande. Lees verder over de 

Zeister Warande . 

Ervaringen met bestemmingsplannen 

Voor velen zijn bestemmingsplannen een ver-van-hun-bed-show. Toch zijn ze 
belangrijk voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in Zeist. Wat gebeurt er als in 
uw woonomgeving een hoge flat wordt gepland? Of een leuk speelveld of groenstrook 
dreigt te verdwijnen? Wat kunt u dan doen en wat zijn de mogelijkheden en 
beperkingen? Van welke ervaringen kunt u gebruik maken? Beter Zeist heeft enkele 
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aandachtspunten op een rijtje gezet. Maak er gebruik van als persoon of organisatie. 
Lees verder over bestemmingsplannen. 

  

Het bestuur van Beter Zeist wenst u een fijne vakantie. En wellicht tot ziens in de 
Allegro-tuin!  

Groet, Hanna 
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