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   Samen maken we Zeist beter 
 
  
 

Duurzame markt in de Allegro Tuin en Belcour 
Op zaterdag 30 mei is er in de tuin een duurzame markt. Het volledige programma wordt deze 
week bekend gemaakt, ook op Allegrotuin en via de facebookpagina. Het wordt nog informatiever, 
interessanter en uitgebreider dan vorig jaar.  
De vrijwilligers van de tuin komen ongeveer één keer in de week bij elkaar, komende week op 
donderdag 21 mei.  Zin om een keertje me te helpen? Wilgentenen vlechten, gras maaien of een 
bloemperkje bijhouden? Je doet jezelf en de bezoekers er een groot plezier mee, mail naar 
beterzeist@gmail.com. Je bent er ook elke dag welkom om te genieten! Zie fotoalbum.  

Enquête afvalscheiding 
Lokale partij Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) nam het initiatief voor een enquête over het 
gemeentelijk plan voor afvalscheiding. Mensen werden gealarmeerd over het zelf afvoeren van hun 
vuilniszakken. Dat bleek later wat genuanceerder te liggen. Vandaar dat Stichting Beter Zeist na 
contact met de fractievoorzitter van NDZ de enquête wat heeft aangepast en aan haar eigen 
contacten heeft aangeboden. De resultaten zijn aan NDZ gestuurd om die te verwerken in haar 
eigen totaaloverzicht. Op de site vindt u de resultaten van de bij Beter Zeist ingediende enquêtes, 
zie de rubriek Burgerpeilingen.  Op donderdag 21 mei 2015 vindt in de raadscommissie Ruimte het 
debat plaats over het afvalbeleidsplan en het uitvoeringsprogramma. 

Kwaliteit van Zeist steeds lager gewaardeerd 
De aantrekkelijkheid van Zeist wordt laag ingeschat. Dat is het resultaat van een NRC-
inventarisatie d.d. 14 mei 2015 van 215 gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. Als 
bronnenmateriaal werden 23 open databestanden gebruikt. 
Wat de veiligheid betreft is Zeist van de 315e plaats in 2013 verder gezakt naar de 344ste plek in 
2014. Lees verder . 

Zeist en bijeenkomsten lokale democratie 
Het college van B&W blijft ideeën verzamelen over het versterken van burgerparticipatie en lokale 
democratie. Op 30 april kreeg ‘24 uur Zeist’ een vervolg in de vorm van een brainstorming met acht 
gemengde groepen van burgers, ambtenaren en politici. Het was een geanimeerde bijeenkomst die 
per groep wordt vervolgd. Stichting Beter Zeist nam deel aan de onderwerpen nieuwe werkwijzen 
voor de raad en aan burgerinvloed (burgerpanel, burgerjury en inbreng/visitatie door 
burgerdeskundigen).  
Verder werd op maandag 11 mei een volgende bijeenkomst gehouden over Gebiedsontwikkeling 
Nieuwe Stijl (GONS). Daar zijn twee casussen gekozen die zullen worden gebruikt bij het oefenen 
van de GONS-werkwijze. Daaraan zullen burgergroeperingen, burgers, ontwikkelaars en 
gemeenteambtenaren deelnemen.  

‘Benen op Tafel’ overleg over Zeister Warande 
Op woensdag 13 mei is het brede overleg voortgezet over de toekomstige bebouwing van het terrein 
op de hoek Utrechtseweg – Kromme Rijnlaan. De omwonenden, de groene groepen, Beter Zeist e.a. 
hadden al eerder hun wensen neergelegd over de invulling van dit stuk van de Stichtse 
Lustwarande. De architect kwam met mogelijke voorstellen die nader zullen worden bestudeerd. 
Voor Beter Zeist gaat het ook om de voorbeeldwerking voor alle cultuurhistorische assen van Zeist. 

http://beterzeist.nl/?page_id=4160
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http://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/175852/Ronde+Tafel+thema+Ruimte+14-04-2015
http://beterzeist.nl/?page_id=916
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Overeenkomst beheer nesten Rode Bosmieren 
Op 23 april 2015 is de werkgroep Mierenbos met de gemeente overeen gekomen een deel van het 
beheer zelf uit te voeren van de zeer bedreigde kolonie beschermde bosmieren tegenover TNO. Het 
klein onderhoud doet de werkgroep, het grote werk gebeurt door de gemeente. Daarover zijn 
inmiddels heldere afspraken gemaakt. Dat alles met de bedoeling de kolonie weer te reactiveren. 
Dat zal lastig zijn omdat de soort kwetsbaar is en zich moeilijk ergens kan vestigen.  Ook zal de 
werkgroep in samenwerking met de milieu- en buurtorganisaties voorlichting gaan geven aan 
bewoners en (school)kinderen. Zie verder. 

Initiatief Beter Zeist voor een Geopark Utrechtse Heuvelrug e.o. 
Het nieuwe bestuurslid Marc Hofstra heeft op initiatief van Beter Zeist een voorstudie gemaakt 
over de mogelijkheden voor (internationale) erkenning van de Utrechtse Heuvelrug en omstreken 
als Geopark. Dit in navolging van het reeds bestaande Geopark De Hondsrug e.o. Het 
conceptrapport zal de komende tijd met relevante belanghebbenden worden besproken. Uiteraard 
kan zoiets alleen worden gerealiseerd in het kader van een brede samenwerking van vele partners. 
Zie hier het conceptrapport van het verkennend vooronderzoek.  
 
Burgerinitiatieven energie 
Op de website van Beter Zeist staat een nieuwe rubriek over burgerinitiatieven op het gebied van 
energieopwekking en -besparing. U kunt er uw voordeel mee doen. Ook wordt daarbij verwezen 
naar relevante informatie van buurtorganisaties, voorlichtingsinstellingen en enkele zakelijke 
aanbieders. Een nieuw initiatief is de voorlichtingssite van een aantal gemeenten in de regio 
Utrecht. Het gaat om een online energieloket voor huiseigenaren, zie www.bleeve.nl. 

Ervaringen met nieuwe site(s) Zeist  
Hierover vindt vanuit Beter Zeist overleg plaats met de gemeente. De gemeente heeft prioriteit 
gegeven aan de 10 procent informatie die het meeste wordt gevraagd zoals aanvraagformulieren 
e.d. Veel gegevens over beleid zijn daardoor op de nieuwe site(s) niet meer beschikbaar of niet snel 
te vinden. Hierover zal Beter Zeist opnieuw met de verantwoordelijke wethouder spreken. 
 
Column Freule van Seyst: Mijn Cassandra gevoel  
Ze lijdt onder haar helaas uitgekomen waarschuwingen over gemeentelijke projecten van Zeist.  

 

Help mee om Zeist beter te maken, uw eigen woon- en leefomgeving. 
Donateur worden, meewerken, reageren of afmelden? 
Mail naar beterzeist@gmail.com.  
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