
    Nieuwsflits september 2018 

     Samen maken we Zeist beter 
 
      Denk mee over de toekomst van Zeist 
      en help mee aan de burgerinitiatieven 
 

De afgelopen tijd 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. 

Voortgang procedures (verkeers)besluiten centrum Zeist 
Op 28 juni 2018 heeft de rechtbank Midden Nederland de beroepen tegen de 5 
verkeersbesluiten ongegrond verklaard. De appellanten zien echter voldoende redenen om 
bij de Raad van State in hoger beroep te gaan. Zij zien echter ook mogelijkheden om met 
het nieuwe college tot een werkbaar en acceptabel compromis te komen. Het beroep van de 
Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen verkeersbesluiten van het wijkverkeersplan 
Wilhelminapark – Lyceumkwartier zuid is wel deels gegrond verklaard. Zie voor beide 
uitspraken de betreffende rubriek. Het ingestelde beroep van Stichting Beter Zeist over de 
herinrichting van het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogeweg en de Weeshuislaan is 
ingetrokken. Daar is namelijk tussentijds overeenstemming over bereikt. Dat maakt het 
mogelijk dat lijnbussen daar zo nodig toch in beide richtingen blijven rijden, zie rubriek. 
 
Kadernotitie gebiedsvisie Dijnselburg in Ronde tafel en Raad 

Op 2 juli 2018 werd het concept voor de 
kadernotitie gebiedsvisie Dijnselburg 
gepresenteerd aan de insprekers. Tot en 
met 15 juli zijn er negen reacties ingediend, 
waaronder die van de BB Huis ter Heide. 
Deze zijn verwerkt in een reactienota die 
staat opgenomen in de inmiddels iets 
aangepaste kadernotitie. Volgens de 
planning zal de raad hierover op 13 
november besluiten. Begin 2019 wordt 
begonnen met een participatietraject voor 
de ontwikkeling van de gebiedsvisie 
Dijnselburg. 

 
Inwonersinitiatief glasvezelnetwerk Zeist 
In Zeist bestaat nog geen glasvezelnetwerk voor particulieren, terwijl omliggende 
gemeenten dat wel al hebben. Met een glasvezelaansluiting heb je snel en betrouwbaar 
internet. En over een open glasvezelnetwerk is meer concurrentie mogelijk, wat leidt tot 
beter aanbod, meer keuze en lagere tarieven op het gebied van TV, telefonie en internet. 
Steun daarom het bewonersinitiatief glasvezel in Zeist! Laat aan gemeente en 
marktpartijen massaal weten dat je een glasvezelaansluiting belangrijk vindt via de site 
ikwilglasinzeist. Anders komt er de komende jaren geen glasvezelnetwerk, lees verder. 
 

http://www.beterzeist.nl/
http://beterzeist.nl/?page_id=9942#VERVOLG
http://beterzeist.nl/?page_id=9942#AANVULLENDE
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1674
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1671
http://www.ikwilglasinzeist.nl/
http://beterzeist.nl/?page_id=11663
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Mobiliteitsvisie Utrecht 2040: programma U Ned 
Een gemengde stuurgroep van de regio Utrecht, de provincie en departementen heeft voor 
de “Metropoolregio Utrecht” een programmaplan voor 2040 opgesteld. Daarin worden de 
hoofdlijnen voor de mobiliteit en verstedelijking van de regio aangegeven. Uitgegaan wordt 
van een ‘gezonde groei’ van 84.000 – 100.000 woningen in de regio. In het programma 
van 23 mei 2018 wordt het strategisch kader geschetst. Verder wordt ingegaan op de 
uitvoeringsagenda en de sturing en organisatie. De vraag wordt niet gesteld of het  voor de 
bevolking, de omgeving en (macro-)economisch wel zo verstandig is te centraliseren in 
Nederland. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van andere regio’s en het zorgt daar voor 
leegloop en extra kosten. Zie verder het Programma U Ned. 
 
Project herinrichting centrum was niet ‘in control’ 
De gemeenteraad had tijdens de Ronde Tafel van 14 juni veel kritiek op de na de 
verkiezingen gebleken grote overschrijdingen van het project centrum. De financiële 
commissie voor het project gaat de touwtjes nu strakker aantrekken om de ontwikkeling 
van de kosten te beteugelen. Dat kan nog wel eens lastig zijn, want er is ook nogal wat 
voorgenomen in om het centrum gelegen buurten, zoals het busstation, Wilhelminapark, 
Lyceumkwartier, Jagerlaan e.o., Jacob van Lenneplaan e.o. en Donkerelaan (Slotlaan langs 
het Walkartpark). Kortom: wat wordt straks het integrale kostenplaatje?  

De burgers krijgen waarschijnlijk geen goed inzicht 
in de projectrisico’s en de kostenontwikkeling. De 
belangrijkste stukken zijn geheim verklaard. De 
openbaarheid daarvan zou de uitvoerende aannemers 
in de kaart kunnen spelen. Alsof die niet eerder al 
extra kosten konden berekenen. Zie de bijdrage van 
Stichting Beter Zeist voor de Ronde Tafel en het in 
juli gewijzigd (in geel) aangenomen raadsvoorstel 
financiën project centrum. In verband hiermee en 
gezien de pilot met een autovrije Slotlaan is de 
planning van de uitvoering aangepast, zie bericht.  

De aanpassing van de (korte) Weeshuislaan en het busstation wordt uitgesteld. 
 
Samen Duurzaam Zeist  

Veel werkgroepen van Samen Duurzaam Zeist laten op 26 september (inloop 19.00u, start 
19.30u, zie website voor locatie) met trots zien wat het resultaat is van hun bijdrage aan 
een duurzamer Zeist. Sommige in de vorm van een presentie, andere gaan bij hun kraam 
met je in gesprek. Wil je zien wat er mogelijk is? Heb je zelf ideeën voor een Duurzaam 
Zeist? Deze avond staat in de agenda van de “Maaltijd van Zeist” en wat je inbrengt heeft 
ook invloed op het Coalitieakkoord. Wil je je omgeving gezonder en duurzamer maken? 
Laat het weten want er komt een nieuwe ronde met nieuwe kansen; kom langs voor 
informatie en inspiratie.  
Samen meten aan Luchtkwaliteit (SMAL) laat bijvoorbeeld zien wat er sinds hun eerste 
meetkastje al bekend is geworden over de luchtkwaliteit en Egon en Bart vertellen je 
enthousiast hoe je mee kunt doen in het meetnetwerk.  Er zijn ook projecten rond 
zwerfafval, energiebesparing of -opwekking. Uiteraard is er aandacht voor de bijen, 
deelbakfietsen, Operatie Steenbreek en we vertellen je graag over de rijkdom van ons 
Geopark Heuvelrug i.o.! Dit is nog maar een kleine greep. De trekkers van alle pijlers zijn 
vertegenwoordigd en zij ontmoeten je graag! 

http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1657
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1655
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1662
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1662
http://beterzeist.nl/?wpfb%20dl=1668
http://www.samenduurzaamzeist.nl/
https://www.omzeist.nl/maaltijdvanzeist/default.aspx
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Help mee aan een beter Zeist! 
Beter Zeist 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, 
- 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, 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. 

mailto:beterzeist@gmail.com

