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Nieuwsflits september 2017 
 
Samen maken we Zeist beter 

Denk mee over de toekomst van Zeist 
en help mee aan de burgerinitiatieven 

 

De afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Een greep uit de belangrijkste onderwerpen 
en een vooruitblik op komende bijeenkomsten en ontwikkelingen. U leest deze en andere 
informatie en de achtergronden ervan in de rubrieken van www.beterzeist.nl. 
 
Agenda 
 

 Zaterdag 9 september, 17.00-20.00 uur Gemeentehuis: Dag van de 
Democratie, laat uw stem horen aan raadsleden. 

 Maandag 11 september 19.30-21.30 (inloop 19.00 uur) Walkartkerk Kerkweg: 
Voorlichtingsbijeenkomst bomenbeheer wijk Centrum Zeist. 

 Woensdag 13 september 19.45-22.00 uur: Platform buurten en dorpen 
Stichting Beter Zeist, Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist (Lyceumkwartier). 

 Maandagavond 18 september 19.30 uur: Dialoogavond over de toekomst van 
de Wegh der Weegen, de Amersfoortseweg, Kontakt der Kontinenten 
www.weghderweegen.nl. Opgeven: 18sep@wderw.nl 

 Donderdag 21 september 20.00 uur Theaterzaal Muziekschool: Interactieve 
lezing Help, het Klimaat verandert door Arnold van Vliet, Wageningen University; 4 
euro, kaarten aan de zaal en via www.ideacultuur.nl. 

 Donderdag 21 september 20.00 uur Gemeentehuis: Informatiebijeenkomst 
varianten fietspad Zeist – Uithof (Utrecht Science Park). 

 Dinsdag 3 oktober 20.00-22.00 uur Groene Huis Schothorstlaan 21 Amersfoort: 
Inleiding door Marc Hofstra over Geopark Heuvelrug (burgerinitiatief Stichting 
Beter Zeist) www.geopark-heuvelrug.nl. 

 Dinsdag 10 oktober 16.00-21.00 uur Gemeentehuis: Duurzame markt, met 
informatie over de Brede MilieuVisie. 

Behandeling U10-nota Ruimtelijk-Economische Koers 2040 uitgesteld 
In deze nota van de 10 Utrechtse regiogemeenten staan veel mooie woorden over 
een internationaal erkende regio voor life sciences, gezondheid en duurzaamheid. In de 
praktijk betekent het vooral inzetten op groei en kwantiteit. Dat blijkt uit een extra 
bouwopgave van 75.000 woningen, meer spoorlijnen en de gevolgen ervan voor de 
omgevingwaarden. Tijdens de Ronde Tafel van 5 september 2017 hadden de groene 
groepen en Stichting Beter Zeist daarom de nodige kanttekeningen. Het ging over 
(juridische) status en betekenis van de nota, het verschil met de vastgestelde beleidskaders 
van Zeist en het ontbreken van burgerparticipatie. Verder kritiseerden zij de onderbouwing 
van de keuzen en het ontbreken van zicht op de (ruimtelijke) consequenties. 

De raadsleden voelden zich zichtbaar ongemakkelijk bij alle onzekerheden. Wat hebben zij 
straks nog in te brengen als zij de nota vaststellen? Wat zullen de kiezers in maart 2018 
vinden van hun keuzen? Het college zal nu een document maken waarin staat in hoeverre 
de nota overeenstemt met de beleidskaders van Zeist. Ook zal de gemeente eerst een eigen 
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nota Ruimtelijk-Economische Koers opstellen waarbij de burgers worden betrokken. Die 
nota wordt dan gebruikt om de U-10 nota te beoordelen. Lees verder voor de documenten. 

Aanvullende verkeersbesluiten centrum en procedures 
Op 21 augustus 2017 zijn twee aanvullende verkeersbesluiten gepubliceerd. Deze zijn 
gebaseerd op de zgn. wijkverkeersplannen voor het Lyceumkwartier Zuid – 
Wilhelminapark en op de Jagerlaan en omgeving. De termijn voor het indienen van 
beroepschriften bij de rechtbank loopt tot en met 2 oktober. 
Ook zijn er omgevingsbesluiten gepubliceerd voor het herinrichten van de 1ste Hogeweg en 
de Slotlaan. Voor de Slotlaan heeft Beter Zeist bij de gemeente een bezwaarschrift 
ingediend in verband met de relatie met het door Beter Zeist bij de rechtbank betwiste 
circulatieplan voor auto- en busverkeer. Ook zijn bezwaarschriften ingediend tegen 
verkeersbesluiten voor (eenrichtingverkeer voor) de Berkenlaan en de kruispunten van de 
Bergweg/Dalweg en de Scharweijdelaan/Jacob van Lenneplaan, zie voor de genoemde 
stukken de rubriek. 
 
Zitting Rechtbank 
Op donderdagochtend 17 augustus vond de zitting plaats van de meervoudige kamer van 
de Rechtbank Midden-Nederland. Voor de gezamenlijke zitting was veel belangstelling en 
ook RTV Utrecht was aanwezig. Alle zes beroepsgangers hebben hun punten gemaakt 
waarop de gemeente kon reageren. Ook gaf Stichting Beter Zeist een presentatie van de 
ontwikkeling en gevolgen van de diverse plannen en besluiten voor de verkeerscirculatie. 
Voor een mogelijk vergelijk tussen de beroepsgangers en de gemeente heeft Stichting Beter 
Zeist nog een notitie opgesteld en aan de aanwezige partijen (gemeente en appellanten) 
uitgedeeld. Lees verder de rubriek. 
 
Toch een fietspad door de “Lage Grond” naar de uithof? / juli 2017 
Tijdens het raadsdebat over de kadernota 2018 is de portefeuillehouder ingegaan op de 
reacties van de natuurorganisaties over deze kwestie. Daarop aansluitend stuurde B&W ten 
behoeve van de raad van 4 juli nog een brief met informatie over de snelfietsverbinding 
Utrecht Science Park. Op donderdag 21 september vindt in het gemeentehuis van Zeist een 
informatiebijeenkomst plaats. Die gaat over het tot nu toe gevoerde proces, de positie van 
de groene groepen en de Fietsersbond en het woon-werk verkeer Utrecht Oost. Verder 
wordt ingegaan op de verwerking van de verkregen inhoudelijke informatie en de 
rapportage over het variantenonderzoek van Tauw Infraconsult. Uiteindelijk zal de 
provincie 1 van de 3 voorgestelde verkeersvarianten uitwerken. Lees verder de rubriek. 
Het monumentale voorste gedeelte van het TNO-gebouw blijft behouden 
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Minder “overschot’ werkgelegenheid in Zeist / juli 2017 
Uit de Structuurvisie Zeist 2020 viel af te leiden dat er in 2008 in de gemeente een 
‘overschot’ was van ca. 6.500 arbeidsplaatsen. Zo werkten er 20.000 mensen van buiten de 
gemeente in Zeist. Omgekeerd werkten er ca. 13.500 Zeistenaren buiten de gemeente. Er 
was toen dus een overschot van ca. 6.500 arbeidsplaatsen. Dat zorgde ook voor veel 
inkomend en uitgaand verkeer: 33.500 personen. In 2016 was het ‘overschot’ verminderd 
tot ca. 4.300 arbeidsplaatsen. De teruggang in werkgelegenheid in Zeist wordt sterk 
bepaald door een afname van het aantal banen bij enkele grote bedrijven/organisaties in 
de zorg (was 25% van het totaal) en de financiële en zakelijke diensten (was 21% en 16%). 
Daar komt het komende vertrek van Rabo Facet en TNO bij. Overigens zorgt De Uithof met 
het Utrechts Science Park voor veel extra werkgelegenheid. Lees verder over de 
economische situatie en wat de gemeente wil doen. 
 
Archiefvisie in raad behandeld / oktober 2015 – juli 2017 
Er is de komende 2-3 jaar uitzicht op een beter kunnen vinden van de Zeister 
beleidsstukken. Die documenten zijn van groot belang voor burgers, bedrijven en ook de 
ambtenaren. Tot nu toe had de archivering en toegankelijkheid van dergelijke documenten 
geen hoge prioriteit. Sinds eind 2014 heeft Beter Zeist geijverd om dat te verbeteren. Zij 
agendeerde het onderwerp, inventariseerde de problemen en gaf suggesties voor 
verbetering aan de gemeente. Ook de Rekenkamer Zeist en de provincie waren niet 
tevreden. Zeist voldeed maar ten dele aan de wettelijke eisen van de Archiefwet. Vandaar 
dat de gemeente een archiefvisie heeft laten opstellen die op 4 juli door de raad werd 
vastgesteld. Tijdens de Ronde Tafel van 22 juni heeft Stichting Beter Zeist haar 
inspraakreactie met aanvullende aanbevelingen toegelicht. De aanbevelingen worden 
ondersteund door de raad. Daarmee ontstaat een hoopvol perspectief voor de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van beleidsstukken. Lees verder de rubriek.Foto’s 

Steffie van den Brink 

Allegro-tuin in zomertijd 
Met veel plezier wordt er gewerkt en gespeeld in de Allegro-tuin.  De tuin staat nog even 
volop in bloei en de laatste groenten worden geoogst. Voorlopig kunt u nog van de tuin en 
van het fotoalbum Allegro2017 genieten!  

http://beterzeist.nl/?page_id=300#WERKGELEGENHEID
http://beterzeist.nl/?page_id=916#Voorlichting
https://myalbum.com/album/emzfZ5B9gJoZ
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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. 

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 deelnemen. De komende bijeenkomst is woensdagavond 
13 september. Graag vooraf aanmelden op beterzeist@gmail.com. U ontvangt op tijd de 
agenda. 
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