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     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. 

Gebruik de Kieswijzer Zeist: vergelijking van partijprogramma’s 
De politieke partijen, exclusief de SP, hebben de vragenlijst van Stichting Beter 
Zeist met 50 stellingen over 13 onderwerpen beantwoord. Deze lijst is bedoeld om 
inzicht te krijgen in de beleidsvoornemens van de politieke partijen voor de 

periode 2018-2022. De stellingen gaan vooral over het toekomstige gemeentebeleid en ruimtelijke 
ordening in brede zin en minder over het sociale domein. Voor het overzicht van de 
verkiezingsbijeenkomsten klik hier.  

Crowdfunding burgerinitiatief SMAL: Samen Meten Aan Luchtkwaliteit 
Vooral fijnstof en in het bijzonder ultra 
fijnstof in de lucht dringt diep door in onze 
longen. Het is een ‘silent killer’ die ons leven 
met gemiddeld 13 maanden bekort. Minder 
fijnstof gedurende het leven is beter voor de 
kwaliteit van leven, de productiviteit, en de 
levensduur. Om te weten hoe het gesteld is 
met de luchtvervuiling in onze directe 
woonomgeving is het burgerinitiatief Samen 
Meten Aan Luchtkwaliteit gestart. U kunt 
de vervuiling door het gevaarlijke fijnstof 
dan zelf op een redelijk betrouwbare manier 
meten. Dat gebeurt in samenwerking met 
Het RIVM en het KNMI. Stichting Beter 
Zeist steunt het initiatief van harte. U ook 
al? Lees verder over de crowdfunding actie 
en de adoptie van meetstations.                                                 

 
 
Komt u ook bij de start van de Operatie Steenbreek in Zeist?  
Woensdag 21 februari 2018 vindt om 20.00 uur (inloop 19.30) de aftrap plaats van Operatie 
Steenbreek in Zeist. Een actieprogramma dat tot doel heeft onze leefomgeving groener te maken en 
het waterbeheer te ondersteunen. Tijdens een bijeenkomst van Samen Duurzaam Zeist met als 
onderwerp “natuur en landschap” gaat het over wat inwoners kunnen doen om de biodiversiteit te 
vergroten, tuinen natuurvriendelijker te maken en om wateroverlast te voorkomen. Operatie 
Steenbreek kan mensen inspireren en helpen om zelf of met elkaar maatregelen te nemen om de 
eigen omgeving groener, duurzamer en gezonder te maken. Lees verder over de startbijeenkomst op 
21 februari 2018. 

 

http://www.beterzeist.nl/
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1573
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1574
http://beterzeist.nl/?page_id=11275
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1575


Platform buurten en dorpen voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers 2 

Presentatie uitkomsten enquête duurzaamheid 
Stichting Beter Zeist helpt ook mee aan het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist in het kader 
van “Samen Duurzaam Zeist”. Eind 2017 is een enquête gehouden naar de betrokkenheid van de 
inwoners van Zeist bij de vier zogeheten pijlers van de (burger) activiteit. Het gaat om 1) klimaat en 
energie, 2) circulaire economie, 3) natuur/landschap/cultuurhistorie en 4) gezonde leefomgeving. 
Voor de pijlers 3 en 4 is Beter Zeist de ‘trekker’. Ruim 1.500 mensen hebben die enquête ingevuld. 
Zie voor de resultaten Samen Duurzaam Zeist (rechtsboven van de startpagina). Laat u inspireren 
of inspireer anderen om mee te doen met concrete plannen! 
 
Invoeren nieuwe omgevingswet een hele kluif 
Over dit onderwerp hield Stichting Beter Zeist op 5 februari 2018 in de Trouwzaal van het 
gemeentehuis een studiebijeenkomst. Daarmee gaf het platform van buurten en dorpen het 
startschot voor de voorbereiding van de invoering van de wet in Zeist. Aanwezig waren 
belangstellenden vanuit buurt-, dorps- en milieuorganisaties en verder raadsleden, de gemeente, 
architecten en marktpartijen. Voor de inleidingen en discussiepunten klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELP MEE AAN EEN BETER ZEIST! 
Het bestuur zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor hun woon- 
en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van duurzaamheid en milieu, groen en ruimte, 
wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en deelnemen aan burgerinitiatieven 
zoals de Allegro-tuin of het Geopark Heuvelrug i.o.. U kunt meewerken als bestuurslid of in 
werkgroepen, functioneren als contactpersoon voor buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten 
organiseren, meehelpen met projecten, inspreken bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, 
donateurs werven, acquisitie van gelden, etc. Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen 
met anderen mee te helpen aan een mooi Zeist. Inlichtingen: Egbert Visscher, 030 – 6960 141. 
Reageren of afmelden: Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657; beterzeist@gmail.com. 
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