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Nieuwsflits oktober 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 

▪ Dinsdag 10 oktober 16.00-21.00 uur in en bij het gemeentehuis: Dag van de 
Duurzaamheid. www.zeist.nl/dagvandeduurzaamheid. 

▪ Zaterdag 14 oktober 11.00 – 16.00 uur Open dag opgravingen Franse Kamp Austerlitz 
tijdens de Nationale Archeologiedagen: Weideweg 44 Austerlitz. 

▪ Maandag 26 oktober 19.30-21.30 uur, Informatiebijeenkomst Bomenbeheerplan wijk 
Zeist Oost (Hoge Dennen, Kerckebosch, Austerlitz), zie ook www.zeist.nl/bomen. 

▪ Dinsdag 31 oktober Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Hoge Dennen. 
Locatie Het Binnenbos Hoog Kanje: www.hogedennen.net 

▪ Maandagavond 13 november 19.30 uur: 2e Dialoogavond over de toekomst van de 
Wegh der Weegen (de Amersfoortseweg): www.weghderweegen.nl. 

▪ Woensdagavond 15 november 19.45-22.oo uur: Platform buurten en dorpen, Stichting 
Beter Zeist, opgave beterzeist@gmail.com. 

 
NIEUWS 
 
Dag van de duurzaamheid dinsdag 10 oktober gemeentehuis 16.00-21.00 uur 
Op 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Samen Duurzaam Zeist, de groep die 
samen veel doelen uit de Brede Milieuvisie nastreeft, presenteert de acties die nu 
uitgevoerd gaan worden en wil graag weten hoe u over de plannen denkt. Wilt u meer of 
andere actie? Meedoen? Of doet u al mee? Laat het weten! Dit alles in het kader van de 
Brede Milieuvisie Zeist voor een groen, gezond en klimaatneutraal Zeist. Daar geeft Mijn 
Groene huis het startschot voor de isolatiecampagne “Heel Zeist isoleert”, worden er 
workshops gehouden over de do’s and don’ts van isolatiemaatregelen en kun je bij de 
stands van de bedrijven langsgaan die in deze campagne samenwerken. Er is uiteraard nog 
veel meer te doen, zoals een markt met duurzame en zelfgemaakte producten en 
activiteiten op het gebied van recyclen en duurzaamheid. Zie alle informatie. 
 
Opgravingen legerkamp van Napoleon in Austerlitz op 14 oktober 2017 
Op dit moment doen archeologen opgravingen op het Franse Kamp in Austerlitz. Vondsten 
van internationaal belang zijn het resultaat: sporen van legerbarakken, tentgreppels, 
uniformknopen, kogels, persoonlijke gebruiksvoorwerpen en meer. Allemaal achtergelaten 
door de 18.000 soldaten van Napoleon, ruim tweehonderd jaar geleden. Op zaterdag 14 
oktober is de open dag van 11.00 – 16.00 uur, Weideweg 44 Austerlitz. Bezoekers zijn 
welkom bij de opgravingen, kunnen vondsten bekijken en mogen zelfs de archeologen een 
handje helpen! Ook kunt u op de foto met Napoleon, tientallen soldaten in vol ornaat in 
actie zien, een nagebouwd tentenkamp bekijken, zelf zoeken met een metaaldetector en 
nog veel meer, zie verder. 
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Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord en omgeving gereed 
Veel belanghebbenden en omwonenden hebben zich tijdens de start op 22 mei 2017 
opgegeven voor de participatiewerkgroep om de gebiedsvisie op te stellen. Dat gebeurde 
samen met de gemeente en OKRA Landschapsarchitecten. Het resulteerde in een 
conceptvisie die op 4 oktober aan de wethouder is aangeboden. De visie is bedoeld als 
ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Utrechtseweg noord tot 2030. Na 
vaststelling door de raad is het een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Per 
ontwikkelingslocatie kunnen dan plannen worden opgesteld. Die worden vervolgens 
vastgelegd in aanpassingen van het bestemmingsplan Zeist West en Utrechtseweg 
Noord. Er zal nog een lijst van errata/correcties worden toegevoegd aan de visie. Dat bleek 
nodig tijdens de slotbijeenkomst. Zie voor de visie de rubriek. 
 
Versnelde huisvesting zonder inspraak en raad?  
Op 24 januari 2017 heeft de raad ingestemd met versnelde huisvesting voor kwetsbare 
groepen. Op 28 september stuurde het College een voorstel naar de raad om ook de 
procedures voor deze huisvesting te bekorten. Dat zou betekenen dat zowel de raad als de 
bevolking geen invloed meer kunnen uitoefenen op projecten met minimaal 50% sociale of 
middeldure huur. Een zorgvuldige (ruimtelijke) afweging en inpassing van dergelijke 
projecten met behoud van de kwaliteiten van Zeist komt daarmee in het gedrang. Dat geldt 
zeker wanneer ook aan het begin van een dergelijke ontwikkeling geen inspraak 
plaatsvindt. Bovendien is het zeer de vraag of er tijdswinst zal worden behaald. Geen 
inspraak betekent dat het college sneller naar de rechter kan verwijzen en dat vertraagt 
juist de uitvoering van projecten. Zie verder de reacties  van de groene groepen en Beter 
Zeist. 
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Allegrotuin in herfst  
Met veel plezier wordt er gewerkt en gespeeld in de Allegrotuin.  Op de foto een impressie 
van wat er zoal gebeurt in de tuin. En ook in de herfst is er genoeg te doen, Allegro2017. 

 
Foto:	Steffie	van	den	Brink	
 
 
Wordt het Walkartpark toch een pretpark? /  september 2017 
Volgens het ontwerp bestemmingsplan Parkpaviljoen komt er in het park 
een  horecagelegenheid van maximaal 330 m2 vloeroppervlak met een groot terras. De 
kritiek van burgerorganisaties en omwonenden is dat de horeca veel te grootschalig  wordt. 
Dat past niet in het Rijksmonument Walkartpark. De Visie Walkartpark wordt door het 
voorstel veel te veel opgerekt. Het paviljoen en het grote terras zullen het park in feite in 
tweeën delen. Er worden bomen gekapt en de eekhoornpopulatie zal sterk worden 
aangetast. Voor de omgeving ontstaat er tot 23.00 uur geluids- en lichtoverlast en bij 
festiviteiten blijft het paviljoen nog later open. Het parkeren wordt een probleem en er is 
geen onderbouwing van de behoefte voor een dergelijke voorziening. En last but not least: 
het is de vraag of het legaat uit 1906 van jonkvrouw M.H. Walkart dit toelaat. Lees verder.	

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. 


