Ik wil voor
Zeist…

Hoe zie je
dat dan?

Ik ga aan de
slag met…

Zeist

DOE MEE! DEEL JOUW RECEPTEN
VOOR EEN G OE D LEVE N IN

1 – 6 O K T OB ER 2018
Praat mee over onderwerpen die jíj belangrijk vindt voor een goed
leven in Zeist. Zoals: zorg voor elkaar, een passende woning, je
veilig voelen thuis en op straat, actief meedoen in de samenleving,
werk, goed doorstromend verkeer en een groen en duurzaam Zeist.
In de week van de Maaltijd van Zeist gaat de gemeente graag
met jou in gesprek: 1 tot en met 6 oktober, overal in Austerlitz,
Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist.

W W W . M A A L T I J DVAN ZE IS T.N L

SCHUIF AAN BIJ DE MAALTIJD VAN ZEIST
Hoe kunnen we samen van Zeist een nóg fijnere plek maken om
te wonen, te werken en te recreëren? Welke ‘recepten’ zie jij voor de
toekomst van Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
en Zeist? Schuif aan bij de Maaltijd van Zeist, deel je ideeën voor
een goed leven in Zeist en help ze realiseren!
IN GESPREK MET RAADSLEDEN
In de eerste week van oktober kun je in
gesprek met raadsleden. Zij zullen op diverse
plekken en momenten in Zeist ‘aanschuiven’.
In de sportkantine, op het schoolplein,
in de bibliotheek, na de koorrepetitie of de
kerkdienst, in de supermarkt of gewoon op
straat. Ze gaan dan graag met je in gesprek
over jouw ideeën en suggesties voor een
nog fijner Zeist.

WAAROM?
De politieke partijen die samen het college
vormen, hebben na de verkiezingen van
21 maart het Hoofdlijnenakkoord 2018–2022
geschreven. In dat akkoord staan de ambities
voor de komende vier jaar voor een goed
leven in Zeist.
De gemeenteraad wil graag van jou weten
wat jouw ideeën zijn voor dat goede leven
in Zeist. En misschien heb je ook ideeën over
hoe we dat kunnen bereiken. En wat je daar
zelf in kunt betekenen.

Als inwoner of ondernemer bepaal je
zelf wat voor jou dat goede leven in
Zeist is. Wat daarvoor nodig is, in jouw
directe omgeving of voor heel Zeist.
En dat kan voor iedereen anders zijn.

ONLINE REAGEREN
Ben je in de eerste week van oktober niet
in de gelegenheid om met raadsleden te
praten? Je kunt je ideeën ook kwijt op
www.maaltijdvanzeist.nl. Hier vind je ook
meer informatie over de Maaltijd van Zeist
en kun je met anderen in gesprek over de
ideeën.

WAT GEBEURT ER MET JE IDEEËN?
Alle recepten worden verzameld in een
‘Receptenboek’. In veel gevallen besluit de
gemeenteraad vervolgens welke ideeën wel
en niet worden gerealiseerd.
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