
 
 
 

 
 

 

Kieswijzer  
 
Vergelijking standpunten politieke partijen Zeist  
OVERZICHT ANTWOORDEN VRAGENLIJST VERKIEZINGSPROGRAMMA’S / februari 2018 
 
Zie ook www.beterzeist.nl 
 

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. 
 
De punten zijn gebaseerd op de ervaringen die Stichting Beter Zeist de afgelopen jaren in de contacten 
met burgers heeft opgedaan. De stellingen zijn zo veel mogelijk geselecteerd op punten waarop partijen 
zich van elkaar kunnen onderscheiden. Daarop kunnen burgers hun keuze baseren bij het uitbrengen 
van hun stem, naast het stemgedrag van de raadsleden de afgelopen jaren (lastig te achterhalen) en het 
vertrouwen in de vertegenwoordigers. De SP deelde ons mee de punten liever in openbare debatten en 
op andere momenten over hun opvattingen te spreken en heeft geen antwoorden ingestuurd. 

http://www.beterzeist.nl/


 2 

Drie partijen hebben sommige antwoorden nader toegelicht zie het teken “ T” in de antwoordvelden. 
De opmerkingen staan in de digitale antwoordformulieren van D66, CU/SGP en CDA. 
Groen: mee eens; Beige: neutraal; Rood: mee oneens 
 
 

Bestuur en ondersteuning VVD D66 CDA Seyst.Nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen in plaats van gedetailleerd                 

Coalitieakkoord vaststellen in de Raad in plaats van ter kennisname                 

Raadsinformatie bijeenkomsten in principe openbaar                                           
(tenzij onmogelijk om redenen van financiën, veiligheid en privacy)     T   T           

Gemeenteambtenaren moeten actief contact onderhouden met burgers en 
belanghebbenden (om kennis te nemen van wat er in de samenleving speelt)                 

 

Algemeen beleid VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Structuurvisie actualiseren en gebruiken als omgevingsvisie       T           

Beleidsvisies: aantal en omvang beperken       T           

Beleidsproces moet efficiënter en effectiever                                                  
(concreet, kostenbewust, snel en resultaatgericht)     T   T           

Uitvoeringsregels eenvoudiger en beter handhaven       T           

Externe toezeggingen alleen schriftelijk op basis van vastgesteld beleid 
(bijvoorbeeld mondelinge toezeggingen aan projectontwikkelaars)       T           

 
 

        Gemeentefinanciën en voorzieningen VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

De totale lasten voor burgers moeten gelijk blijven of verminderen                      
(totale lasten gemeentelijke belastingen, heffingen en leges)       T           T 

Publieke voorzieningen waarborgen in de 5 kernen       T           

 

http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1561
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1563
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=1562
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        Burgerrelaties en burgerinitiatieven VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Alle gemeentelijke informatie digitaal beschikbaar maken       T           T 

De gemeente moet haar beleid helder en objectief uitleggen                 

Burgerparticipatie regelen in overleg met de burgerorganisaties       T           

Burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen                 

 

Cultuurhistorie, natuur, landschap en groen VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Cultuurhistorie en groene omgeving behouden en versterken                 

Oude en nieuwe woonbuurten krijgen groen en recreatieve voorzieningen        
(Jantje Betonnorm)                 

Sanatoriumbos behouden en versterken als bospark van Zeist (noord)                 

 
        Milieu en duurzaamheid VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Energieneutraal Zeist bereiken ook buiten grondgebied gemeente     T   T           

Voorkomen van windturbines in gemeente       T           T 

Voorkomen van houtenergiecentrale en verbranden van biomassa                 

Burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en omgeving stimuleren                  

Zelf meten van luchtkwaliteit stimuleren                 

Particuliere houtstook ontmoedigen (onder meer door voorlichting over 
luchtvervuiling)                 

Vuurwerkvrije zones uitbreiden naar woonwijken en parken en handhaving 
opvoeren                 

Geluidsoverlast van evenementen voorkomen                                                 
(beperking van geluidsproductie bij de bron)       T            

Zwerfafval verminderen                 

Boswerf als kennis- en educatiecentrum blijvend ondersteunen                 
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        Economisch beleid en werkgelegenheid VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Primair stimuleren van arbeidsmogelijkheden voor de eigen bevolking     T   T           T 

Midden- en kleinbedrijf en startende ondernemingen ondersteunen                 

Voorrang voor werkgelegenheid die past bij de sterke punten van Zeist        
(centrale ligging, duurzaamheid, groene omgeving, gezondheidszorg en zorg, toerisme 
en recreatie) 

      T           

 
 

        Bouwen, wonen en volkshuisvesting VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Inzetten op de kwaliteit van Zeist in plaats van op bevolkingsgroei       T           

Bouwen in harmonie met de omgeving                 

Voorrang voor Zeistenaren bij woningtoewijzing                                                      
(voor statushouders bestaat al een verplichte rijkstaakstelling)     T   T           T 

 
 

        Verkeer, vervoer en parkeren VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Doorstroming, mobiliteit en parkeren autoverkeer duurzaam oplossen                 

Beperken van overlast van wegen (geluid, gassen, fijnstof, stank)       T           

Ontmoedigen van vervuilende scooters en bromfietsen       T           

Verbetering fietsroutes en fietsparkeren                 

Openbaar vervoer fijnmazig vormgeven       T           T 

Verkeersmaatregelen realiseren in overleg met belanghebbenden       T           

Verkeerscirculatie centrum heroverwegen op basis van praktijkervaring                 
(dit sluit een andere heroverweging niet uit)       T           T 
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        Welzijn, zorg en sociale zaken VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Inburgering stimuleren en faciliteren                 

Opvang van daklozen en verwarde personen ondersteunen                 

Voedselbank ondersteunen                 

Sociale kringloopwinkels ondersteunen       T           

 
 

        Sport en recreatie VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Sportvoorzieningen betaalbaar en bereikbaar houden                 

Schoolzwemmen opnieuw invoeren       T           T 

 
 

        Kunst en cultuur VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Financiële ondersteuning voor kunst en cultuur handhaven                 

Zorgen voor voldoende atelierruimten voor (beginnende) kunstenaars       T           T 

 
 

        Openbare orde en veiligheid VVD D66 CDA Seyst.nu GrLinks PvdA NDZ CU/SGP 

Meer cameratoezicht op kwetsbare plekken                 T 

Handhaven van openbare orde in plaats van gedogen van overlast gevend 
gedrag                 

 

 

 

 


