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Verkort jaaroverzicht 2020 en prioriteiten 2021 

ALGEMEEN 
 
Het afgelopen jaar is ondanks de coronamaatregelen voor Beter Zeist goed verlopen. 
Wel was het bestuur nog erg onderbezet. Daarom is de taakverdeling en werkwijze van 
het bestuur verder aangepast. Ter ondersteuning van het bestuur functioneren nu 
relatief autonome werkgroepen en bestuursadviseurs. Vicevoorzitter en contactpersoon 
dorpen Marc Hofstra verliet het bestuur in de loop van het jaar. Dit i.v.m. met zijn 
taakbelasting voor het inmiddels gefuseerde Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht. Mede 
door zijn aftreden is er dringend versterking nodig van het bestuur. Eind december 
overleed Hans Voorberg na een lange ziekte. Hij heeft jarenlang vanuit Vereniging 
Bosch en Duin e.o. en de Stichting Wegh der Weegen contact onderhouden en 
samengewerkt met Beter Zeist.  
 
Er werd een voorzichtig financieel beleid gevoerd. Dat zorgde voor een gezonde positie 
van de stichting in financieel risicovolle tijden. 
 
Het bestuur onderhield contact met het netwerk donateurs, buurt- en milieu- en andere 
maatschappelijke organisaties/groepen, politieke partijen/fracties in Zeist en de provincie 
Utrecht. Waar nodig werden buurt- en dorps- en groene organisaties ondersteund. Veel 
werk werd verricht voor de thema’s omgevingsvisies en economie, wonen en bouwen, 
groen en biodiversiteit, energie en warmte, verkeer en vervoer, invloed van burgers. 
Verder ondersteunde de stichting nog het eigen burgerinitiatief ‘Geopark Heuvelrug’ en 
de burgeractiviteit ‘Samen Duurzaam Zeist’.  

Beter Zeist heeft via Hanna van den Dool veel werk verricht voor ‘Samen Duurzaam 
Zeist’, zowel beleidsmatig als bij de begeleiding van projectactiviteiten. Ze was lid van 
het regieteam en trekker van Pijler 4 ‘Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven’. 
Verder nam zij deel aan de werkgroep van Pijler 1 ‘Klimaat en energie’ voor het 
opstellen van het energieplan. Ook participeerde zij in de werkgroepen voor Pijler 2 
‘Circulaire economie’ en Pijler 3 ‘Natuur en landschap’. In het kader daarvan werden 
diverse projectactiviteiten ondersteund. 
 

ACTIVITEITEN 

Omgevingsvisies en economie 
Een belangrijk onderwerp was het geven van kritisch commentaar op de vele regionale 
en provinciale ruimtelijke deelvisies. Daarin staan de politieke keuzes van het Rijk, de 
Provincie en de Regio voor extra stimulering van economische groei t.b.v. de beoogde 
‘Metropoolregio Utrecht’. Dat betekent echter wel een omvangrijke migratie naar de 
regio, Dat zorgt voor een toenemende verstedelijking en verdichting van de bebouwing. 
En dus ook voor meer infrastructuur voor verkeer, vervoer en parkeren. Deze 
ontwikkeling gaat onvermijdelijk ten koste van groene ruimte, landschap, 
recreatiemogelijkheden, rust, luchtkwaliteit en welbevinden.  

De kwantitatieve keuze voor groei werd door het college en de raad voor de komende 
omgevingsvisie onderschreven. Voor de gemeente Zeist betekent dit voor de toekomst 
een bouwambitie van netto 5.700 woningen. Dat is een uitbreiding met 15 % terwijl Zeist 
zelf al jaren lang geen geboorteoverschot kent. Dat betekent dat Zeist na de steden 
Utrecht en Amersfoort de grootste groei van de regio zou moeten opvangen.  
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Tot nu toe bleef de gemeente doof voor de zorgen van maatschappelijke organisaties 
voor dreigende aantasting van hun woon- en leefomgeving. De gemeente zelf gaf de 
inwoners geen voorlichting over de visies en de keuzen. 

Wonen en bouwen 
De gemeente heeft de actualisering van de Zeister woonvisie voorbereid met extra 
aandacht voor betaalbare huisvesting voor de ‘middengroepen’. Dat laatste heeft Beter 
Zeist onderschreven, maar de verplichte kwantitatieve woningdifferentiatie per project 
lijkt ons een te grote ingreep op het karakter van buurten en dorpen. Per project moet 
ons inziens de mogelijkheid bestaan aan te sluiten bij de behoeften van een buurt of 
dorp. Verder wordt in de concept Woonvisie de regionale bouwambitie gevolgd. Dat 
betekent dus meer verdichting en mogelijk ook weer hoogbouw. 

Groen en biodiversiteit 
Beter Zeist heeft vaak samen met de groene groepen reacties gegeven op visies en 
beheerplannen voor groen en biodiversiteit. Daarnaast werden dreigende aantastingen 
van groen vooraf met de gemeente besproken. In enkele gevallen zijn er ook bezwaren 
ingediend waarvan de procedures - deels in beroep - nog lopen. 

Verkeer en vervoer 
In december 2019 zijn onder zware druk vanuit de Zeister samenleving de belangrijkste 
verkeersmaatregelen in het centrum Zeist teruggedraaid. Beter Zeist heeft begin 2020 
bezwaar aangetekend tegen het nog laten voortbestaan van de onveilige situatie voor 
fietsers en voetgangers op de Voorheuvel en de Slotlaan. Ook heeft Ir. H.J. Hoorn 
commentaar aan de raad gegeven op de tekort schietende evaluaties van de uitvoering 
van de verkeerscirculatie van de centrumvisie. Wel is er een pilot afgesproken over het 
indien mogelijk terugdraaien van de ingevoerde verkeersmaatregelen in het 
Lyceumkwartier en het Wilhelminapark.  

Een belangrijk aandachtpunt voor 2021 blijft de onveilig gebleken verkeerssituatie voor 
voetgangers en fietsers als gevolg van de ‘shared space’ inrichting van centrum Zeist. 
Daarbij zal goed moeten worden nagegaan of het eventueel autoluw maken van de 
Slotaan geen ingrijpende gevolgen heeft op de verkeersveiligheid en door omrijden voor 
overlast zorgt in de omliggende buurten. Anders krijgen we weer een herhaling van de 
vorige mislukte verkeerscirculatie. Mede in dat kader heeft Beter Zeist via e-mailbrieven 
contact onderhouden met het burgerinitiatief in 2016 tegen de voorgenomen 
verkeersmaatregelen. 
Daarnaast hebben Beter Zeist en de groene groepen een kritische brief naar de raad 
van De Bilt geschreven over een mogelijk fietspad naar De Uithof over de Lage Grond. 

Energie en warmte transitie 
Beter Zeist heeft commentaar gegeven op beleidsvoornemens voor de Energietransitie. 
Dat gebeurde in het kader van visies voor de regionale Energie Strategie (RES U16). 
Naar de Zeister gemeenteraad werd gereageerd op de verkenningen voor grootschalige 
energievoorziening met behulp van grote windturbines en zonnevelden. Hoewel 
daarover nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt heeft de raad in regionaal verband 
wel de toezegging gedaan een bepaalde hoeveelheid duurzame energie in de eigen 
gemeente op te wekken. 

Burgerparticipatie en inspraak 
Dit onderwerp is al vanaf de oprichting van Beter Zeist in 2008 een belangrijk actiepunt. 
Ook dit jaar heeft Beter Zeist via eigen voorstellen en reacties op twee voorstellen van 
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de D66-fractie geprobeerd het college en de raad te bewegen dit punt vorm te geven. 
Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen en vaststellen een participatie- en 
inspraakverordening. Zo’n regeling zal binnenkort landelijk voor gemeenten verplicht 
worden gesteld. De vraag is dan wel in hoeverre de burgers daadwerkelijk invloed 
krijgen op het beleid van hun gemeentebestuur. De raad heeft tot nu toe alle voorstellen 
en initiatieven afgewezen of ter zijde gelegd. Er is 1 uitzondering: het burgerpanel om te 
komen tot 4,5 miljoen structurele bezuiniging op de gemeentebegroting: ‘Samen in 
Balans’. Dus als het echt moeilijk wordt mogen burgers dus wel ‘embedded’ meepraten. 
Overigens werd het maatschappelijke organisaties niet toegestaan om vanuit hun 
deskundigheid en praktijkervaring mee te praten, te gevaarlijk? We zullen zien wat er in 
het voorjaar van 2021 uitkomt en zullen dan op het resultaat reageren. 

Voorlichting en publiciteit 
Behalve de aandacht die werd gegeven aan de activiteiten via pers- en publiciteitsmedia 
is medio 2020 een nieuwe website gemaakt. Deze site beterzeist.com heeft een 
eenvoudiger opzet en indeling gekregen en is vooral gericht op nieuwsvoorziening en 
inhoudelijke thema’s. De oude website beterzeist.nl blijft als archief bestaan. De 
bestanden daarop zijn voorlopig nog digitaal toegankelijk. Voor het overige wordt 
verwezen de jaarstukken naar beide websites, zie ……. 

 
PRIORITEITEN 2021 
- Aanvulling (uitvoerend) bestuur en platform 
- ondersteuning buurt- en dorpsorganisaties 
- Ondersteuning burgerburgeractiviteiten ‘Samen Duurzaam Zeist’ en ‘Geopark HGV’ 
- Invloed op de omgevingsvisie Zeist (inclusief mobiliteitsplan) 
- Beoordeling plannen opwek energie en warmte 
- verkeersveiligheid en bereikbaarheid centrum en omgeving 
- Invloed op omgevingsprojecten in een vroegtijdig stadium 
- IJveren voor meer kansen voor groen 
- Opzet en regeling participatie en inspraakverordening. 


