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ACTIVITEITEN EN PRIORITEITEN 2022 

Uitwerking algemeen jaarprogramma 2022 

Werkwijze 

De organisatie is een stichting met statutair en feitelijk een verenigingsstructuur. Zowel 
organisaties, groepen als persomen kunnen daaraan deelnemen. Behalve organisaties en 
groepen wordt contact onderhouden met circa 2.500 personen, die waar nodig over voor 
hun relevante onderwerpen per e-mail worden geïnformeerd. Zij kunnen ook actief 
deelnemen als contact, donateur, vrijwillige medewerker en adviseur. 

De stichting fungeert als interactief platform en expertisecentrum voor de eigen contacten, 
organisaties/groepen en overheden. Niet alles kan overal en altijd worden gedaan. Dat is 
ook niet nodig. Vandaar dat steeds een keuze wordt gedaan welke onderwerpen aandacht 
krijgen. Daarbij gaat het vooral om buurt overstijgende zaken met een structurele 
precedentwerking voor het algemeen beleid. De keuze gebeurt in de permanente werkroep 
RO en in ad hoc groepen ad hoc en wordt besproken in het periodiek bijeenkomende 
adviesplatform. De uitvoering vindt plaats in afstemming met de betreffende organisaties 
voor zover actief en met buurtgoepen en contacten van de stichting. 

Taken 
 
Stichting Beter Zeist richt zich primair op de algemene kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving van de inwoners van de gemeente Zeist. Maar statutair kan de stichting ook in 
omliggende gemeenten activiteiten verrichten. In de praktijk van werken wordt vooral 
aandacht gegeven aan wonen, werken, mobiliteit, groen, (burger)participatie, 
burgerinitiatieven en overheidsbeleid. 
 
Omgeving moet dan ruim worden genomen, het gaat om alles waar de mens in zijn 
omgeving mee te maken heeft. Uitgezonderd zijn persoonlijk welzijn, zorg en sociale zaken. 
Maar in beginsel wel algemene aspecten van bouwen, wonen en volkshuisvesting, 
economisch beleid en werkgelegenheid, klimaat, milieu en duurzaamheid mobiliteit (verkeer, 
vervoer en parkeren), beschikbare voorzieningen, cultuurhistorie, groen en blauw (natuur en 
landschap), sport en recreatie, milieu (bodem, water en atmosfeer). 
 
Ook voorwaardelijke onderwerpen kunnen aan de orde komen zoals algemeen beleid van 
overheden en semioverheden, gemeentebestuur (inclusief ondersteuning, 
overheidsinitiatieven, burgerrelaties, informatie en voorlichting), gemeentefinanciën en 
voorzieningen zoals voor kunst en cultuur en openbare orde en veiligheid. 

Prioriteiten 

Uiteraard kan Stichting Beter Zeist niet aan alle functies en mogelijke taken aandacht 
besteden. Dat is ook afhankelijk van beschikbare tijd van vrijwilligers. Bovendien is tijd nodig 
voor onvoorziene activiteiten, bijvoorbeeld van de kant van het gemeentebestuur en hogere 
overheden. Voor 2022 worden de volgende prioriteiten gesteld. 

o Aantrekken vrijwilligers 
uitvoering en ondersteuning werkzaamheden zoals voor technisch beheer 
website(s), technisch beheer sociale media, redactie en publiciteit, op termijn 
aanvulling bestuur. 

o Versterken voorlichting en geven van informatie 
Gebruik van sociale media en domein ‘Kracht van Zeist’ t.b.v. podcasts over thema’s 
en onderwerpen; daarbij allerlei deskundigen als gasten of schrijvers laten optreden. 
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o Ondersteuning maatschappelijke organisaties en -groepen 
Vooral gericht op advisering en onderlinge afstemming. 

o Omgevingsvisie/-regeling Zeist 
Bijdragen aan de ontwikkeling via gevraagde dialoogsessies met gemeente en raad 
mede op basis van wijkvisies. 

o Transitie energie & warmte en klimaatadaptatie 
Zo nodig reageren op voorstellen en plannen. 

o Mobiliteit: verkeer en vervoer 
Zo nodig reageren op voorstellen over verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren, 
sneltram / HOV, fijnmazig OV en fietsvoorzieningen. 

o Omgevingsprojecten: wonen, bouwen en groen 
Reageren op belangrijke bestemmingsplannen, bouwplannen en visies. Denk daarbij 
aan bouwproject bij Station Driebergen-Zeist, project Emmaplein e.o., Utrechtseweg 
(projecten Eikenstein, De Dreef 2, Stenia, Veldheim), Parkplan Vollenhove Vooruit 
e.o., gebiedsvisie Sanatoriumterrein, gebiedsvisie Landgoed Dijnselburg, plannen 
voor de vroegere Zonnehuizen, de Lindenhorst, uitwerkingsplan Huis ter Heide zuid 
en west, bestemmingsplannen WA Hoeve, uitbreiding sportcampus KNVB. 
Bijeenkomst over woningbehoefte en bouwen al of niet in digitale vorm organiseren. 

o Groene ruimte, landschap en biodiversiteit 
IJveren voor meer kansen daarvoor en het behoud ervan. Ondersteunen van het 
initiatief voor een bijzonder landschap Kromme Rijngebied en van het zelf opgezette 
burgerinitiatief Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht. 

o Open gemeentelijke overheid 
Stimuleren van toepassing van een transparante en toegankelijke overheid op basis 
van de Gemeentewet en de Wet open overheid (vervangt de Wob). Denk aan 
toegankelijkheid van raadsinformatiebijeenkomsten en niet-selectieve, objectieve 
voorlichting op alle niveaus. 

o Participatie en inspraak 
Opzet en regeling participatie- en inspraak(verordening) en soortgelijke initiatieven. 

o Informele bijeenkomst met eigen contacten 

Bij deze onderwerpen kan het gaan om het in een zo vroeg mogelijk stadium opvragen en 
geven van informatie, advisering, en ondersteuning, (co)productie en uitvoering. Dat kan ook 
betekenen het meehelpen bij acties, publiciteit en het opstellen van stukken, bezwaren en 
beroepen van derden. Maar het uitgangpunt is vooral aanvullend te zijn voor de partners 
waarmee wordt samengewerkt. 

	


