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16 burgerorganisaties willen meer invloed op toekomstvisie Zeist 
Al jarenlang vragen buurt- en belangenorganisaties in Zeist om betrokken te worden bij de 
ontwikkeling van de Omgevingsvisie Zeist. Ook vorig jaar was dat gevraagd in brieven en in 
de Petitie RED Zeist. Dat leidde uiteindelijk slechts tot een schriftelijke commentaarronde. 
Maar dat vinden de organisaties niet voldoende. Want burgers worden later pas 
geconfronteerd met de uitkomsten van het beleid dat nu wordt bepaald. Vandaar de brief aan 
de raad van de 8 buurt- en dorpsorganisaties, 3 Zeist-brede organisaties over de woon- en 
leefomgeving en 5 groene themagroepen. Zie verder het Bericht en de Brief. 

Stop de boskap in Huis ter Heide West 
Over het plan voor bebouwing van Huis ter Heide West zijn 200 zienswijzen ingediend. Het 
plan kent een lange voorgeschiedenis van wijzigingen. Nu is het voornemen een groot deel 
van noordelijk gelegen bos voor woningbouw aan te tasten. Het bos fungeert als natuurparel 
van het dorp en heeft ook een recreatieve functie. Verder loopt langs het gebied het 
cultuurhistorische Kerkepad tussen Zeist en Huis ter Heide. Het aanzien daarvan dreigt ook 
aangetast te worden. 

Om tot een verbetering van het plan te komen vragen indieners van zienswijzen om een 
dialoog met gemeente en raad. Dat kan dan ook zorgen voor voldoende draagvlak vanuit de 
bevolking. Lees verder het Bericht en de zienswijzen van Stichting Beter Zeist, Buurt- en 
Belangenvereniging HtH, Voormalige Kopgroepleden, Actiecomité Stop de Boskap e.o. en 
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Zie ook een Modelzienswijze voor personen. 

Consumeert Zeist haar mooie omgeving?  
Sinds de vestiging in de 18e eeuw van de Hernhutters bij Slot Zeist heeft Zeist zich verder 
ontwikkeld. Het dorp groeide vooral door verkaveling en bebouwing van bosrijke 
landgoederen. Ook nu verdwijnt er steeds meer resterend groen en bos in buurten, wijken en 
dorpen, zelfs in de buurt Vollenhove en omgeving. Verder dreigen de groene zones tussen 
Zeist en de omliggende plaatsen opgeofferd te worden. En landgoed Dijnselburg, de WA 
Hoeve, de omgeving van het KNVB-terrein en de landgoederen bij Station Driebergen-Zeist 
zijn ook niet veilig meer voor verstedelijking. Moeten we als Zeist ons ‘groene goud’ verder 
verkavelen? 
 
Lessen uit de Bomenbalans Kerckebosch 
De ontwikkeling van de nieuwe buurt Kerckebosch oost gebruiken politici en ontwikkelaars 
als ‘succesverhaal’ en voorbeeld dat in bosgebied best kan worden gebouwd. Want er 
zouden meer bomen zijn bijgekomen dan gekapt. Wat stelt de compensatie van gekapte 
bomen in Zeist eigenlijk voor? Bijgaand de brief van Stichting Beter Zeist aan de raad met 
‘Lessen uit de Bomenbalans Kerckebosch’ inclusief koppelingen(links) naar de Bomenbalans 
Kerckebosch (tot nov. 2019) en de Analyse Bosverlies Kerckebosch (2011).   
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