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Samen maken we Zeist beter 
 
Hebben we nog wel invloed op onze omgeving en 
de bereikbaarheid van het Zeister centrum? 
 

Welke invloed hebben Zeistenaren nog op hun omgeving? 
Staan zij steeds meer buitenspel? Een voorbeeld is het sterk vergroten van het 
kleinschalige horecapaviljoen dat in het Walkartpark zou komen. Die zou oorspronkelijk 
niet groter worden dan de vroegere poffertjeskraam en nog eerder de orangerie. Het 
protest tegen de vergroting zwelt aan. Verder gaat de Regio Utrecht, een niet democratisch 
gekozen orgaan, door met plannen om deze regio verder te verstedelijken tot een 
‘metropoolregio’. En wat te denken van de verkeerscirculatie in het centrum van Zeist? 
Daar heeft de gehele politiek, exclusief SP, in 2015 in beslotenheid een verkeerscirculatie 
bedacht zonder enige kwantitatieve onderbouwing. Het gevolg is verkeerschaos en 
omzetdaling van de middenstand. Durft ‘de politiek’ op de genomen besluiten terug te 
komen en in overleg met de betrokkenen nu wel met een onderbouwde visie te komen? 
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. 

Oorspronkelijk voorgestelde omvang: een kleinschalig parkpaviljoen dat nu veel groter zou moeten worden  
 
Groot horecapaviljoen in Walkartpark?  
Als sinds 2014 wordt gesproken over een parkpaviljoen in het Walkartpark. Het college ziet 
het als een voorziening om het Rond met het winkelcentrum te verbinden. Maar volgens 
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het legaat is het park tot publieke wandeling opengesteld voor de inwoners van Zeist en 
daaraan zijn bepaalde eisen verbonden. Verder zitten omwonenden en burgerorganisaties 
helemaal niet te wachten op het vergroten van de oorspronkelijk voorgestelde kleinschalige 
voorziening. Die dreigt het park in tweeën te splitsen en zal veel overlast gaan geven. En 
willen de vele bestaande horeca-ondernemers wel zo’n extra voorziening? Op 20 februari is 
een informatiebijeenkomst in de trouwzaal van het gemeentehuis, zie verder. 

Ruimtelijk economisch programma van U10 
De Utrechtse regio van 10 of meer (16?) gemeenten wil voor 1 april 2019 van de colleges 
van de aangesloten gemeenten horen of vier onderzoeksrapporten de bouwstenen gaan 
vormen voor het Ruimtelijk Economisch Programma van U10 (REP U10) en een plan van 
aanpak. Het REP kent (minstens) drie resultaten: 
1. Een integraal ruimtelijk perspectief voor de Metropoolregio Utrecht (MRU) 
2. Gebiedsgerichte programma’s en/of projecten en de daarbij behorende uitgangspunten, 
randvoorwaarden en overeenkomsten. 
3. Hoofdlijnen voor een regionale uitvoeringsagenda en set aan afspraken 
De 4 rapporten worden nog besproken met de raad., zie de informatiebrief van het college. 
Mogen de burgers daar ook nog iets van vinden of vindt alles in beslotenheid plaats zoals 
op 30 januari, zie de brief. Lees ook de subrubrieken omgevingswet en U10. 
Ook hebben de U10 gemeenten aan de provincie hun wensen op tafel gelegd voor de 
volgende periode, dat ook zonder de burgers tussentijds te raadplegen. 

 
Foto Robert van der Gun: file Antonlaan na gedeeltelijke invoering van de verkeersmaatregelen in Zeist 
centrum op 1 februari 2019 
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De Zeister Muur: hoe bereikbaar is het winkelcentrum nog?  
Direct na de invoering van de verkeersmaatregelen op 29 januari is op sociale media een 
storm van protest ontstaan over de ervaren effecten ervan. Inmiddels hebben het 
Centrummanagement, centrumondernemers en meer dan 2.000 ondersteuners van een 
onlinepetitie al gewaarschuwd voor de gevolgen. Op zaterdag 16 februari staat van 11-
12 uur een demonstratie gepland bij de Voorheuvel. Het college probeert de 
commotie te sussen, maar de geest lijkt nu uit de fles. ‘Je maintiendrai’ (ik zal handhaven) 
is kennelijk het devies van het college, maar kan de raad de maatschappelijke druk 
weerstaan? Al eerder hebben de beroepsgangers de gemeente tot 5 maal toe aangeboden 
om tot een vergelijk te komen. Kan het nu wel als de ondernemers en de bevolking massaal 
gaan protesteren? Lees verder. 

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 

o duurzaamheid en milieu,  
o groen en ruimte,  
o wonen en bouwen,  
o verkeer en vervoer,  
o burgerparticipatie, 
o burgerinitiatieven zoals 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. 
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