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Nieuwsflits oktober 2016 

Samen maken we Zeist beter 

Nationaal Park Heuvelrug, Tunneltje, Milieuvisie, 
Duurzame energie, Energiecentrale, Allegrotuin  
 

 
Stem op uw favoriete Nationaal Park 
Het toekomstige Nationaal Park Heuvelrug (van Rhenen tot Muiderberg, met de natte 
randgebieden) dingt van 11 tot 31 oktober mee naar de titel “mooiste natuurgebied van 
Nederland” (inclusief cultuurhistorie). Bij het werven van de stemmen rekenen we op uw 
hulp. Indirect helpt u daarmee ook het burgerinitiatief van Stichting Beter Zeist e.a. voor 
een Geopark Heuvelrug. Dat is bedoeld als een aanvulling is op het nationaal park. Uw 
stem helpt om te investeren in de kwaliteit van onze natuurgebieden, te zorgen voor betere 
toegankelijkheid van de natuur voor de natuurliefhebber en de mooiste Nederlandse 
natuurgebieden (inter)nationaal bekendheid te geven. Op www.mooistenatuurgebied.nl 
staat alle informatie. Stem direct en vanuit uw hart. 
 
De afbraak van het tunneltje en de gevolgen 
Zoals al in de krant heeft gestaan mag de gemeente de tunnel bij de markt afbreken. Daar 
is ze al mee begonnen. Het besluit van de bestuursrechter ging alleen over de tijdelijke 
afsluiting met hekwerken van de 
tunnelverbinding. Dat betekent 
dat er nog geen enkele uitspraak 
is gedaan over de gronden van de 
162 zienswijzen over de 6 
ontwerp verkeersbesluiten. Een 
groot deel van de zienswijzen gaat 
over de permanente afsluiting 
van de weg over de markt, zie de 
informatie hierover. We zijn 
benieuwd naar uw ervaringen 
met omrijden en drukte door de 
tijdelijke sluiting. Geef ze door op 
beterzeist@gmail.com. Dan 
kunnen we daarmee aan de slag 
bij het vervolg op de 
verkeersmaatregelen. 
 
Brede Milieuvisie vastgesteld 
Samen met belangstellende personen en burgerorganisaties, waaronder Beter Zeist en de 
groene groepen, werd in 2014/2015 een nieuwe milieuvisie ontwikkeld. Daarin wordt ook 
veel aandacht besteed aan duurzaamheid in brede zin. De discussie over afvalverwerking is 
echter (nog) niet behandeld. Op 4 oktober 2016 heeft de raad de Brede Milieuvisie Zeist 
aangenomen. De visie wordt aangevuld met een resultaatgericht uitvoeringsprogramma 
met richtinggevende doelen. Dat programma zal samen met ‘stakeholders’ worden 
opgesteld. De raad zal het vervolgens jaarlijks bespreken, zie verder. 

http://www.mooistenatuurgebied.nl/
http://beterzeist.nl/?wpfb%20dl=1071
mailto:beterzeist@gmail.com
http://beterzeist.nl/?page_id=7216


Platform buurten en dorpen voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers 

 
Steeds meer aandacht voor duurzame energie 
In de milieuvisie staat als doel: Zeist energie neutraal in 2030. In dat kader opent op 
zaterdag 15 oktober 11.00 – 16.00 uur informatiepunt Mijn Groene Huis. Het is gevestigd 
aan de Meester de Klerkstraat naast de bankautomaat. Op de middagen van donderdag tot 
zaterdag kunt u zich oriënteren over het verduurzamen van uw woning. Daarnaast zal het 
een belangrijke plek worden voor informatieavonden, voorlichtingsbijeenkomsten en 
spreekuren van energieambassadeurs en experts. Kijk ook eens naar andere energie-
initiatieven in Zeist en omgeving, zie verder. 
 
Houtenergiecentrale Dijnselhoek stap dichterbij 
Op 4 oktober was de Ronde Tafel over de centrale. Beter Zeist, Milieuzorg Zeist en 
bewoners van Vollenhove uitten toen hun bedenkingen over het voorstel. Tijdens de 
bijeenkomst bleek dat het haalbaarheidsonderzoek waarschijnlijk pas wordt afgerond na 
de besluitvorming over het bestemmingsplan in november. Een breder onafhankelijk 
onderzoek of de voorgestelde verbranding van hout het geëigende middel is om de 
milieudoelen van Zeist te bereiken blijft achterwege. Ook de burger afnemers van de 
Vollenhove flats tasten in het duister over de te verwachten tarieven voor de 
warmtelevering. Kortom, een haastige stap in het duister. Het college huldigt kennelijk het 
standpunt: bij onzekerheid toch doen, zie verder. 
 
Allegrotuin  

In september informeerden we u over het te starten project van 
het COA en de Allegro-tuin, en we vroegen uw support. Inmiddels 
komen acht bewoners van het AZC op dinsdagmiddag naar de tuin 
om te werken en kennis te maken met Zeistenaren en hun cultuur. 
Ook hebben zich enkele mensen aangemeld die asielzoekers willen 
begeleiden bij hun kennismaking met de Nederlandse taal en 
cultuur. Om de taken goed te verdelen zijn er nog 4 mensen nodig.  

 
Dit jaar komen we waarschijnlijk nog 2 keer op de dinsdagmiddag bij elkaar, daarna lassen 
we een pauze in tot de lente. Mogen we nog 1 of 2 keer in oktober een beroep op u doen?  
 
In het prachtige fotoalbum Allegro 2016 legt Steffie de 
ontwikkeling in de Allegro-tuin vast. Uit de beelden spreekt het 
plezier van het bezig zijn in de tuin en het ontmoeten van elkaar!  
Op dinsdagmiddag of donderdagochtend kunt u zelf de 
vrijwilligers in de tuin ontmoeten en in de pauze een kopje koffie 
of thee meedrinken. U bent van harte welkom! 
 
Meer weten of meedoen? Zie onze site en mail naar beterzeist@gmail.com of bel Hanna 
van den Dool 0646082657.  
 
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, aan burgerinitiatieven zoals de Allegro-Tuin en het Geopark Heuvelrug, 
reageren of afmelden? Mail naar beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 
0646082657 

http://www.mijngroenehuis.nu/
http://beterzeist.nl/?page_id=6798
http://beterzeist.nl/?page_id=7216#HOUTENERGIECENTRALE
https://myalbum.com/album/lkTnGQxoWjQz
http://beterzeist.nl/?page_id=4160
mailto:beterzeist@gmail.com
mailto:beterzeist@gmail.com

