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Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd… 

Egbert Visscher, lid in de Orde van Oranje Nassau te maken! Een verdiende blijk van 
waardering voor iemand die zich al sinds jaar en dag onvermoeibaar inzet voor Zeist.  

Wie Egbert zegt, zegt burgerparticipatie en een betere communicatie tussen burgers en 
B&W. Dat begon al in de jaren 2006-2007, toen Egbert een betere basis bepleitte voor 
onderling overleg tussen wijkorganisaties. In 2008 kwam die er in de vorm van 
Stichting Beter Zeist, met Egbert als secretaris. Stichting Beter Zeist heeft door de jaren 
heen een belangrijke rol gespeeld bij het geven van een stem aan de burgers in de 
communicatie met B&W over tal van vaak heikele issues. Beter Zeist betekende een 
beweging van onderaf naar meer democratie en droeg ook bij aan een beter bewustzijn 
van de kernwaarden van Zeist. Egbert bracht en brengt de wensen van burgers op het 
goede moment in. Hij heeft oog voor wat anderen beweegt en wat hun belangen zijn. 

Dat Egbert die rol vervult als geen ander, is met name ook te danken aan zijn enorme 
kennis op allerlei gebied, of het nu gaat om verkeersplannen, de woonvisie, de groene 
omgeving of de gezonde leefomgeving.  Noem hem gerust een wandelende encyclopedie 
op het gebied van bestuurlijke processen en procedures, landschap en natuur. Hij weet 
hoe de hazen lopen. Egbert is de man achter allerlei inspraak-documenten, rapporten, 
bezwaarschriften en achtergrondartikelen op de website van Stichting Beter Zeist, al 
jaren een goudmijn aan informatie over Zeist. 

In dialoog met de gemeente streeft hij er altijd primair naar om er samen uit te komen, 
in plaats van ergens simpelweg tegen te zijn, op sociale media bijvoorbeeld. 
Confrontaties met de politiek gaat Egbert niet uit de weg, die horen erbij, maar hij blijft 
altijd streven naar compromissen en draagvlak. Dat geldt ook in de groepen waarmee 
regelmatig vergaderd wordt, zoals het Platform van buurten en wijken. Ook daar weet 
hij mensen te verbinden om samen naar een Beter Zeist te streven. 

Egberts energie, zijn drive, zijn liefde voor behoud, bescherming en revitalisatie van het 
groene en dorpse karakter van Zeist - denk bijvoorbeeld aan een hot topic als de nieuwe 
Omgevingswet - zijn inspirerend en motiverend voor anderen. Mede dankzij Egbert 
kwam ook de Stichting Geopark Heuvelrug i.o, tot stand, bedoeld om aardkundige 
waarden te beschermen. 

Egbert mag er dan bescheiden over zijn, met al deze activiteiten en zijn enorme 
(onbezoldigde) inzet levert hij een belangrijke positieve bijdrage aan het leefklimaat in 
Zeist en aan de samenwerking tussen inwoners en bestuur. Maar ook in persoonlijk 
contact is Egbert een geweldig mens om mee om te gaan, aimabel, humoristisch en 
vrolijk.  
 
Egbert, gefeliciteerd met je lintje en laten we hopen dat we nog lang met je te kunnen 
samenwerken!  


