From:
Subject:
Date:
To:

Ed en Laura ed.laura@ziggo.nl
RE: Nieuwsflits Beter Zeist september 2020
10 September 2020 at 21:07
Marloes De Bruijn marloesdebruijn129@gmail.com

Hi marloes,
Melding maken op onze website lijkt mij uitstekend, kort kopje met link naar het bericht?
Lijkt mij ook goed om er tzt melding van te maken in een komende nieuwsbrief dat ze eea
kunnen lezen via onze website oid?
Het raakt Bosch en Duin zijdelings, oa de energietransitie
Wat vind jij?
Grt
Ed
Ps
We doneren als vereniging jaarlijks 250 euro aan beter zeist

Van: Marloes De Bruijn [mailto:marloesdebruijn129@gmail.com]
Verzonden: donderdag 10 september 2020 16:38
Aan: Ed en Laura
Onderwerp: Fwd: Nieuwsflits Beter Zeist september 2020

Ha Ed,
Zou je dit integraal opgenomen willen hebben als nieuwsbericht op de website e/o als
nieuwsbericht/-flits ..?
Anders, geef aan welk onderdeel of -delen?
Tevens de vraag: wil je dat de lijntjes van B&D bewoners rechtstreeks lopen naar St
Beter Zeist of via onze Vereniging?
Ik kan het ook uitzetten bij Marc en Willem met de anderen in cc …?
Laat maar weten in welke vorm.
Groeten,
Marloes

Begin forwarded message:
From: SBZ Admin <sbzondersteuning@gmail.com>
Subject: Nieuwsflits Beter Zeist september 2020
Date: 10 September 2020 at 14:24:09 CEST
To: SBZadmin <SBZondersteuning@gmail.com>

Nieuwsflits Stichting Beter Zeist / september 2020
Aan de vrienden van Stichting Beter Zeist,
De afgelopen tijd is er veel gebeurd dat van belang is voor alle inwoners van Zeist.
Hieronder enkele onderwerpen.
Nieuwe website
Sinds deze week heeft Beter Zeist een nieuwe website die aangepast is aan het
huidige gebruik. De oude site blijft voorlopig toegankelijk zodat geen informatie
verloren gaat.
Voortgang verkeersmaatregelen centrum
Na 9 maanden heeft de gemeente een digitale Ronde Tafel georganiseerd over de
afronding van de verkeersmaatregelen in het centrum. Maar voordat het tot een
verbeterde weginrichting komt of een aanpassing van de wijkverkeersbesluiten zal
nog wel de nodige tijd verstrijken. De evaluatie van de procesgang van de
centrumvisie bleek echter een flop.
Recht op amendement
D66 heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de inwoners van Zeist het recht van
amendement te geven over raadsvoorstellen. Op zich een goed initiatief als aanvulling
op de formele inspraak. Het komt helaas te laat voor de onderstaande
raadsvoorstellen over de omgeving.
Regio zet in op verstedelijking
Ondanks de coronamaatregelen gaat de gemeente snel door met belangrijke
onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat gebeurt vooral samen met
de regio Utrecht. Het hoofddoel is kennelijk het stimuleren van hoge economische
groei van de “Metropoolregio Utrecht”. Dat betekent verdere verstedelijking van de
schaars geworden ruimte. Maar uit een provinciale enquête blijkt dat verreweg de
meeste inwoners natuur op de eerste plaats zetten.
Politieke beleidskeuze Zeist
Afgezien van de stad Utrecht zet onze gemeente in op de hoogste groei. Dat is een
politieke keuze die de gemeente nooit aan de eigen bevolking heeft voorgelegd. Het
stond ook niet in de verkiezingsprogramma’s van 2018. Sterker, in de Structuurvisie
Zeist 2020 wordt juist de keuze voor kwaliteit gemaakt in plaats van kwantiteit.
Gevolgen
De nieuwe keuze zal voor veel extra instroom zorgen van nieuwe inwoners van
buiten. Dat heeft te maken met de groeiambitie van de regio en de Randstad die ten
koste gaat van andere regio's in Nederland. Die zullen dan verder krimpen en moeten
interen op hun voorzieningen, waardoor er nog meer krimp ontstaat... Een vicieuze
cirkel die alleen maar voor meer problemen en extra kosten zorgt, zowel voor de
overvolle Randstad als voor de krimpgebieden.
Laat uw stem horen door in te spreken. U kunt ook schriftelijk reageren
Kortom: een ontwikkeling waar de Stichting Beter Zeist en andere maatschappelijke
organisaties met zorg naar kijken. Op 17 en 24 september wordt een Ronde Tafel
gehouden over het nieuwe Zeister en regionale beleid. In oktober zal de raad over alle
plannen en voornemens tegelijk besluiten. En dan zit Zeist er de komende 15 jaar en

plannen en voornemens tegelijk besluiten. En dan zit Zeist er de komende 15 jaar en
langer aan vast. Willen we dat? Zie verder de nieuwsflits.
Attenderen
Dat kan door het bericht door te sturen aan uw contacten en andere burgergroepen
en maatschappelijke organisaties in Zeist.
U weet ons te vinden. Schroom niet bij ons aan te kloppen voor informatie, steun of
advies. En geef a.u.b. informatie door die ook voor andere groepen van belang kan
zijn. Zo zorgen we er samen voor dat het netwerk van Beter Zeist blijft functioneren
ook in moeilijke tijden.
Met vriendelijke groet,
Hanna van Den Dool
Reageren of afmelden: Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657 of
beterzeist@gmail.com

