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Samen maken we Zeist beter 

NLdoet in de Allegrotuin, Procedures en zienswijzen 
verkeersbesluiten, Openbaarheid raadsbijeenkomsten, 
Uitvoeringsplan milieuvisie, Gebiedsvisie Utrechtseweg 

 
Meedoen aan NLdoet in de Allegro tuin?  
Kom dan helpen op zaterdag 11 maart! Op de 
jaarlijkse nationale vrijwilligersdag kunnen we nog 
wel een paar groene vingers gebruiken! Samen 
wilgentenen vlechten, onkruid wieden, het looppad 
egaliseren en reparatieklussen uitvoeren. Rond half 
10 ’s ochtends beginnen we en we werken tot de 
lunch. Die wordt, zoals altijd, door Corrie van 
Pandarve verzorgd. Daarna gaan we nog even door 
omdat het zo gezellig is… Laat maar weten of je 
komt: hannavandendool@gmail.com of 0646082657. Lees alvast de nieuwsbrief.  
 
Beroepen en zienswijzen over verkeersbesluiten 
Vanuit diverse buurten en door Stichting Beter Zeist zijn voor 28 februari 2017 bij de 
rechtbank pro forma beroepen ingediend tegen vijf verkeersbesluiten  van het college. Deze 
zullen binnen vier weken worden aangevuld met de gronden voor het beroep. Verder zijn 
door Beter Zeist en andere belanghebbenden zienswijzen bij de gemeente ingediend over 
de twee ontwerpbesluiten van de wijkverkeersplannen. De toegezegde resultaten van de 
verkeerstellingen tijdens de afsluiting van het tunneltje zijn inmiddels beschikbaar. Zie 
verder de rubriek. 
 
Brief van burgers over beslotenheid raadsinformatie-bijeenkomsten 
Op 14 februari 2017 werd enkele belangstellende burgers de toegang ontzegd tot een 
raadsinformatiebijeenkomst of -markt over (verkeers)aanpassingen in het centrum. Zij zijn 
van mening dat daar waar de raadsleden in vergadering kennisnemen van niet geheime 
informatie het principe van openbaarheid moet gelden. Met de besloten bijeenkomst(en) 
in februari 2015 over de verkeerscirculatie in het geheugen pleiten zij voor openbaar 
toegankelijke informatie-bijeenkomsten van de raad. Het gemeentebestuur is toch voor  
transparantie, burgerparticipatie en versterking van de lokale democratie? Zie de brief 
 
Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie in Ronde Tafel besproken 
Begin februari 2017 presenteerde het college het concept Uitvoeringsplan Brede 
Milieuvisie Zeist. De druk bezochte Ronde Tafel daarover met 8 insprekers, waaronder 
Stichting Beter Zeist, was op 23 februari. Er was ondersteuning voor de hoofdlijnen van 
het uitvoeringsplan, maar weinig begrip voor het door het college aanpassen van de door 
de werkgroep voorgestelde doelen. Dat zal zeker in het debat nog aan de orde komen. Ook 
werd kritiek gegeven op de houtenergiecentrale al is daar nog geen concreet voorstel over. 
Dat moet gebeuren in het nog op te stellen energieplan waarvoor veel suggesties werden 
gedaan, zie de rubriek.  
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Ontwikkeling gebiedsvisie Utrechtseweg: Rabo Facet, Eikenstein en TNO 
De burgerorganisaties reageerden eensgezind tijdens de Ronde Tafel van 21 februari, dat 
het gemeentelijk proces veel te traag en bureaucratisch verloopt. Daardoor bestaat de kans 
dat initiatiefnemers afhaken en het onroerend goed apart gaan verkopen aan de hoogst 
biedende. Ook had men kritiek op het opdelen van het voorgestelde interactieve proces per 
deelgebied. Dat staat haaks op de samenhang van de Stichtse  
Lustwarande. Wethouder Jansen bleef echter bij zijn voorstel. Wel zal waarschijnlijk 
worden voorkomen dat de Laan van Eikenstein wordt verbonden met De Dreef. De 
organisaties vinden dat onnodig om redenen van groenstructuur en verkeer. Raadsdebat 
op donderdag 16 maart, lees verder. 
 

Azarias Buurtontwikkeling heeft o.a. interesse voor het Veldheim terrein  
 
 
Werk met ons samen aan een mooie woon- en leefomgeving 
Meewerken in het bestuur of in werkgroepen, aan diverse burgerinitiatieven zoals de 
Allegro-Tuin en het Geopark Heuvelrug i.o.? Reageren of afmelden? Mail naar 
beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 0646082657. 
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