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   Samen maken we Zeist beter  

 
 
 

 
Brede milieuvisie en initiatieven duurzaamheid  
Om Zeist in de toekomst klimaatneutraal te maken is de gemeente vorig jaar gestart met 
het opstellen van de Brede Milieuvisie. Het ontwerp wordt op 8 februari gepresenteerd aan 
de raad. Inmiddels wordt alvast in commissies gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. 
Een brede werkgroep richt zich op de ambitie van het coalitieakkoord om 3.000 
particuliere woningen te 'verduurzamen' met ten minste 1 maatregel. Bedrijfsleven en 
burgers - waaronder 'energie-ambassadeurs' – werken daaraan mee. Veel investeringen 
leveren al na een paar jaar winst op en het milieu is ook bij gebaat. Met gerichte acties 
wordt het voor bewoners gemakkelijk gemaakt om duurzame maatregelen te nemen. Zie 
verder Duurzaamheidsinitiatieven 
 
Bezwaren tegen nieuwe supermarkt en auto’s over het busstation 
De raad stelde op 26 januari het bestemmingsplan Antonlaan-Steynlaan (De Wending) 
vast. De geplande supermarkt zal daar volgens de gemeente veel verkeer aantrekken. Het 
college van B&W wil mede daarom in 2018 het streekbusstation openstellen voor 
autoverkeer. Het gaat daar dan mogelijk om een stroom van 4.000 – 6.000 auto’s per 
etmaal. Omwonenden, Stichting Beter Zeist, Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ), 
reizigersorganisatie Rover en enkele politieke partijen (NDZ en SP) maakten met een 
fietsactie, brieven en een amendement bezwaar tegen de komst van de supermarkt. Lees 
het laatste nieuws daarover. 
 
Toetsingskader nodig voor vrijkomende terreinen langs Utrechtseweg  

Veel instellingen die gevestigd zijn in vroegere landgoederen van de 
Stichtse Lustwarande zullen de komende jaren Zeist verlaten. Het 
gaat om Eikenstein, Rabo Facet, TNO, Veldheim en Stenia en een 
vestiging van Triodos Bank. Vastgoedeigenaren en bouwbedrijven 
kunnen de locaties gaan ontwikkelen. Daarvoor is een duidelijk 
kader nodig van wat wel en niet kan. Vandaar dat Beter Zeist in 
samenwerking met de groene groepen met de gemeente overlegt 
over een gebiedsvisie of toetsingskader voor de terreinen langs de 

Utrechtseweg. Dit om te zorgen dat de herontwikkeling past binnen de cultuurhistorische 
as van de Stichtse lustwarande, lees ook. 
 
Nieuwe gebiedsvisie voor herontwikkeling WA Hoeve in de maak 
Zorginstelling Altrecht gaat de komende tien jaar de WA hoeve verlaten. Tegelijkertijd wil 
zij haar verliezen op het terrein en het vastgoed zoveel mogelijk compenseren. Dat kan 
door transformatie van gebouwen en extra woningbouw. De gemeente, de provincie en 
Altrecht hebben daartoe een afsprakenkader gemaakt. Maximaal 10.2 hectare 
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natuurterrein mag worden opgeofferd voor (woning)bouw. Tegelijkertijd moet zoveel 
mogelijk monumentaal vastgoed en waardevolle natuur behouden blijven. 
Belanghebbenden zoals omwonenden, de Belangenvereniging Den Dolder, Beter Zeist, 
Erfgoedpartners Zeist en Utrechts Landschap werken mee aan het opstellen van de 
gebiedsvisie voor de herontwikkeling. Lukt het ze de waarden van het gebied veilig te 
stellen? Lees verder. 
 
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 ideeën onder de aandacht brengen. De 
komende bijeenkomst is woensdagavond 17 februari. Graag vooraf aanmelden op 
beterzeist@gmail.com. U ontvangt dan op tijd de agenda.  

Column Freule Petronella van Seyst: overdenking 
Ik staar in de vlammen van het open haardvuur. Samen met mijn levenspartner 
Clementia heb ik mij tijdens de jaarwisseling teruggetrokken op een 
Waddeneiland. Gevlucht voor het geknal en het fijnstof van de vreugde van de 
Nederlanders. Lees verder over vuurwerkterreur. 
 

Werk met ons samen aan een mooie woon- en leefomgeving 
We krijgen veel voor elkaar maar zonder uw hulp lukt het niet. Meewerken in het bestuur 
of in werkgroepen, reageren of afmelden? Mail naar beterzeist@gmail.com.  
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