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Nieuw voorstel centrumverkeer 

Allegro Tuin in wintertooi 
Nu de winter nog niet echt doorzet worden voorbereidingen 
getroffen om de tuin voorjaarsklaar te maken. Er zijn al nieuwe 

activiteiten gepland. Tijdens het "zadenweekend" (zie: reclaim the seeds, in Driebergen, 

Kraaybeekerhof) ontvangen we op zondagmiddag 1 maart belangstellenden in de 
Allegrotuin en geven we achtergrondinformatie. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte 
welkom om het bestaande team te versterken. Opgave naar beterzeist@gmail.com. 

Verkeersplan centrumvisie blijft de gemoederen bezighouden 
Op 15 januari werd de hoorzitting gehouden over de nieuwe verkeersvarianten. Ook die 
ontmoetten veel weerstand. De meeste van de ongeveer 20 insprekers hadden praktische 
en principiële bezwaren. Op 29 januari overlegde de raad tijdens een besloten 
vergadering. Op donderdagavond 12 februari komt een aangepast voorstel in de raad aan 
de orde. Daar kunt u wel bij aanwezig zijn. Zie voor de commentaren: www.beterzeist.nl. 

Zeist en lokale democratie: gaat er iets veranderen? 
Het college wil ideeën verzamelen over hoe de burgerparticipatie en lokale democratie 
zijn te versterken. Stichting Beter Zeist heeft daar al sinds 2007 voorstellen voor gedaan. 
Die zullen we tijdens de 24 uur opnieuw toelichten. Zonder u, de actieve burger, lukt het 
zeker niet, de aanhouder wint... U komt toch ook? Tot ziens op vrijdag 13 februari 12 uur 
tot de volgende dag 12 uur in het gemeentehuis. Voor het programma zie verder 
www.zeist.nl/24uurzeist.  

Wordt plan Zeister Warande bijgesteld? 
Het plan om op het braakliggende terrein op de hoek Utrechtseweg – Kromme Rijnlaan 
208 appartementen en 18 huizen te bouwen lijkt naar beneden te worden aangepast. 
Omwonenden, groene groepen en Stichting Beter Zeist hebben bezwaar tegen massale 
hoogbouw op deze plek in de Stichtse Lustwarande. Er is ook niet aangetoond dat er 
behoefte is aan nog meer appartementen in Zeist. Thans zijn er al 247 appartementen te 
koop. Extra appartementen verstoort nog meer de woningmarkt voor dat soort woningen. 

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 dus deelnemen en uw aandachtspunten onder 
de aandacht brengen en bespreken. Volgende bijeenkomst woensdagavond 18 februari. 
Graag vooraf aanmelden op beterzeist@gmail.com. U ontvangt daarna de agenda.  

Nog plekken vrij voor de studiebijeenkomst over beroepsprocedures 
Stichting Beter Zeist bereidt een workshop voor over de nieuwe zaakbehandeling van 
beroepsprocedures tegen een gemeentelijk besluit. Daarbij kan gebruik worden gemaakt 
van informatie vanuit de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak over deze materie, zie  
http://beterzeist.nl/?page_id=300. Als minimum aantal deelnemers wordt gedacht aan 
10-15 personen. Het gaat om personen met enige ervaring met dergelijke procedures of 
zij die mogelijk beroep willen aantekenen. Heeft u belangstelling om deel te nemen of te 
helpen met de voorbereiding en de uitvoering? Mail het ons: beterzeist@gmail.com. 
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