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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. Daar staat 
ook de agenda van de komende bijeenkomsten. 

Coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP? 
Deze partijen proberen samen een coalitie te vormen voor de periode 2018-2022. 
Het streven is een globaal coalitieakkoord op te stellen en ook te komen tot een 
inwonersakkoord. Dat sluit aan bij het pleidooi van Beter Zeist om tussen de verkiezingen 
door de gehele raad en de burgers meer invloed te geven. Ten behoeve van beide 
akkoorden kan de beoogde coalitie gebruik maken van de onderwerpen van de Kieswijzer 
en de keuzen van de partijen daarin. Zodra er een concept ligt zullen we de burgers en 
maatschappelijke organisaties vragen daarop te reageren, zie de kieswijzer en de suggesties 
voor de partijen. 
 
Vervolg beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist 
De brief van het burgerinitiatief aan de raad over het gezamenlijk heroverwegen van de 
centrumbesluiten heeft de raad op voorstel van het huidige college voor kennisneming 
aangenomen. Men wil kennelijk de volgende zitting van de rechtbank afwachten. Die is op 
dinsdagochtend 29 mei. U kunt de zitting in het gerechtsgebouw bijwonen: melden 
uiterlijk 8.45 uur Vrouwe Justitiaplein 1. Dan zullen niet alleen de beroepen tegen de 5 
verkeersbesluiten worden behandeld, maar ook het beroep van de Vereniging 
Lyceumkwartier Zeist tegen maatregelen in het later vastgestelde wijkverkeersplan 
Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark. Zie de voorgeschiedenis: verkeersbesluiten 2017. 
 
Laatste seizoen voor Allegro tuin? 

De projectontwikkelaar heeft 
aangekondigd na de zomer te beginnen 
met de voorbereiding van de 
bebouwing van het vroegere 
Stinkensterrein. Volgens de 
goedgekeurde bestemming zullen daar 
appartementen verrijzen met een 
‘plint’ van bedrijfsruimten of winkels. 
Gezien het vroegere gebruik zal de 
bodem eerst (deels) worden gesaneerd. 
Inmiddels bestaat de tuin 4 jaar en 
wordt deze voor allerlei activiteiten 
gebruikt. Zie de foto’s van het nog 
bestaande lusthof in centrum Zeist, zie 
Allegro 2018. 

http://www.beterzeist.nl/
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Ontwikkelingen in Huis ter Heide en omgeving 
Behalve de aandacht voor de eventuele houtcentrale spelen 3 andere kwesties in Huis ter 
Heide. Zo heeft de rechtbank de beroepen van de dorpsvereniging en de gemeente Zeist 
tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A 28 niet gehonoreerd. Verder heeft de 
vereniging samen met Beter Zeist en Milieuzorg Zeist e.o. overlegd over het nieuwe Cash 
Centre van de Nederlandse bank. Het gaat om de inpassing van het gebouw in de directe 
omgeving van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het overleg verliep in goede 
harmonie. En ten slotte deelde de gemeente mee dat er binnenkort wordt begonnen met de 
ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Dijnselburg en omgeving. Dat gebeurt in een 
gezamenlijk overleg met de belanghebbenden. 

 
Instellingsterreinen Utrechtseweg in de verkoop 
De vroegere instellingsterreinen van de failliete Zonnehuizen staan te koop. Ontwikkelaars 
e.d. kunnen zich daarvoor inschrijven. Het gaat om Veldheim, Stenia en Peronik (tussen 
Lommerlust en Steniaweg).  

 
Buitenplaats Veldheim 
 
Hoewel de terreinen thans nog grotendeels een maatschappelijke bestemming hebben is 
daar nu minder behoefte aan. Een woonfunctie ligt dan voor de hand en dat brengt voor de 
banken uit de failliete boedel meer geld op. Bij de herontwikkeling zal volgens het college 
rekening moeten worden gehouden met het monumentale karakter van de gebouwen, de 
tuinen en de ligging in de Stichtse Lustwarande van landgoederen van De Bilt naar 
Rhenen. Verder zal de ontwikkeling in samenspraak met de omwonenden plaatsvinden, zie 
verder de brief van het college. 
 
 

http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1616
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1615
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Initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving kansrijk 
 
Het ‘Nederlands Forum Unesco Global 
Geoparks’ ziet kansen voor een geopark zoals 
in eerste instantie voorgesteld door het 
(burger)initiatief van Stichting Beter Zeist. In 
het eerste advies van maart 2018 adviseert 
het forum dat de twee initiatieven in Noord 
Holland en Utrecht gaan samenwerken om 
tot een kansrijke aanvraag als kandidaat-
gebied te komen. Overigens streeft het 
initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving al 

vanaf het begin naar samenwerking met het al langer bestaande Noord-Hollandse initiatief 
Gooi en Vecht. In het advies zijn 4 andere initiatieven als minder of niet kansrijk 
beoordeeld. In Nederland bestaat al sinds 2013 het Geopark Hondsrug. Verder is 
het grensoverschrijdende initiatief Schelde Delta positief beoordeeld, zie het advies en de 
site van geopark-heuvelrug. 

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 of  beterzeist@gmail.com. 
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