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

Nieuwsflits juni 2017 
 
Samen maken we Zeist beter 
Denk mee over de toekomst van Zeist 
Help ook mee aan burgerinitiatieven 

 

De afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Een greep uit de belangrijkste ontwikkelingen. 
U leest de informatie en achtergronden op de nieuwspagina van de site: www.beterzeist.nl. 

• Een onderzoeksrapport van CE Delft is nu beschikbaar over de technische 
mogelijkheden van een klimaatneutraal Zeist in 2030. Lees het commentaar. 

• U kunt nog meedenken over het Energieplan en andere plannen in de Brede Milieu 
Visie. Neem contact op met Hanna van den Dool, zie onderaan. 

• Uitvoering gemeentelijk bomenbeheer komt op gang; in 2017/2018 pilots voor 
lanen en buurten. 

• Bestemmingsplan Zeister Warande is eindelijk akkoord. Lees de evaluatie van tien 
jaar strijd voor een beter plan en tegen een precedent voor de aantasting van 
cultuurhistorische wegen. 

• Beroepen tegen nieuwe buurt op de vliegbasis afgewezen; er zijn alleen nog wat 
maatregelen mogelijk om de natuur te beschermen. 

• Interactief traject gebiedsvisie Utrechtseweg Noord gestart voor vooral 
herontwikkeling van TNO, Eikenstein en Rabo Facet. 

• De voorgenomen Fietstunnel Dreef – Kromme Rijnlaan: relatie met nieuw fietspad 
door de ecologische verbindingszone zone tussen Zeist en De Uithof?  

• Inspraak over verbetertraject Dorpsstraten. De Zeister Dorpsstraten kampen met 
allerlei problemen. Hoe los je die op? 

• Voorschot provincie op afloop beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist? 
Zal Qbuzz per januari 2018 een andere route gaan rijden? 

• Stand van zaken beroepsprocedures over 5 verkeersbesluiten centrum Zeist. Op 17 
augustus dient de rechtszaak bij de Utrechtse rechtbank. 

• Stichting Geopark Heuvelrug opgericht. De komende jaren wil de stichting 
(inter)nationaal erkenning voor de waarden van de heuvelrug en de natte omgeving. 
Zie www.geopark-heuvelrug.nl. 

Suggesties Beter Zeist voor partijprogramma’s en coalitieakkoord 2018-2022 
In maart 2018 worden de verkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeenteraad. Stichting 
Beter Zeist denkt mee over de toekomst van Zeist. Vandaar dat het bestuur op basis van 
praktijkervaringen concept suggesties heeft opgesteld voor de partijprogramma’s. Deze 
zijn ook te gebruiken voor het coalitieakkoord van voorjaar 2018. Het platform van 
buurten en dorpen heeft er al over gesproken. Ook u kunt inbreng leveren door uw 
commentaar en suggesties. Wij zullen deze doorgeven aan de partijen en die met de 
fracties bespreken.	Zie	de	concept	suggesties	op	www.beterzeist.nl	

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. 


