Jaarverslag en financieel verslag 2016
Het DB is in 2016 vier maal bij elkaar geweest voor lopende bestuurstaken. De werkgroep
Faunapassages Zeist Zuid-West en de Knotgroep werden evenals vorig jaar door een van de DB
leden gecoördineerd respectievelijk Mirjam van Kouwen en Ernst Cohen. Met betrekking tot onze
derde pijler Planologische ontwikkelingen hebben we wederom het afgelopen jaar dankbaar gebruik
kunnen maken van de inzet van Ernest Schuler. Jos Parlevliet hield de financiën bij en verzorgde het
financiële verslag.
Het werk van de Werkgroep is niet aan kalenderjaren gebonden maar loopt meestal door de jaren
heen. In de nieuwsbrieven brengen we de donateurs, leden en andere geïnteresseerden regelmatig
op de hoogte. Gedurende het jaar zijn twee Nieuwsbrieven naar de leden en donateurs verzonden.

Faunapassages
Algemeen
De Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West is een natuurnetwerk van actieve betrokken leden van
verschillende lokale natuurorganisaties. Er is regelmatig overleg en afstemming met
natuurbeheerders, soortenkenners en eigenaren. De verkregen gebundelde informatie en ervaring
gebruiken we voor het lobbien bij het behoud en verbetering van de ecologische verbindingsfunctie en
leefgebiedjes van ons werkgebied in en om Zeist Zuid/West. Kerntaak is: Het behoud en verbetering
van de natuur en de verbindingsfunctie voor dieren in de smalle strook tussen de faunapassages
onder A12 en A28 met aangrenzende natuurgebieden en de landgoederenzone van de
Driebergseweg. Binnen Zeist-West volgen we de natuurwaarden en denken we mee met het
ecologisch beheer van de gemeente Zeist in het kader van behoud en verbetering van de groene
routes in stedelijk Zeist-West. Ook wat betreft de biodiversiteit van planten ligt hier een taak.
1. Paddentrek In Zeist
2016 Er zijn twee goed draaiende zelfstandige Paddenwerkgroepen in Zeist. De Paddenwerkgroep
Kerckebosch en de Paddenwerkgroep Austerlitz, die al jaren met vrijwilligers padden, kikkers en ook
wel salamanders overzetten tijdens de voorjaarstrek. De Paddenwerkgroep Austerlitz heeft vorig jaar
vaste schermen gekregen, wat veel werk scheelt. De paddenwerkgroep Kerckebosch valt binnen ons
werkgebied. Wij hebben de afgelopen jaren actief bijgedragen aan de totstandkoming van de vier
paddentunnels onder de verbrede Breullaan.De Paddenwerkgroep Kerckebosch zet zich in voor
betere voorzieningen op de Arnhemse Bovenweg waar de padden handmatig door vrijwilligers worden
overgezet. We hebben informatie en dossier aan de nieuwe coördinatoren overgedragen. Verder
zorgen zij ervoor dat de padden de tunnels kunnen bereiken voordat de trek begint. De paddentrek in
Zeist-West is sterk verminderd, in Couwenhoven zelfs dramatisch afgenomen, waar individuele
inwoners uit de diverse wijken de dieren overzetten. Mogelijke oorzaken van achteruitgang van de
populatie: afname van landbiotoop in de wijk, meer bestrating van de tuinen, ingrepen in de
gemeenteplantsoenen in de winterslaapperiode en autoverkeer. Mogelijk dat hier ook een virusziekte
zijn slag geslagen heeft.
2017 De coördinatie van plaatsing van de borden draagt onze werkgroep over aan de
paddenwerkgroepen. In Zeist-West is het overzetten van padden over meerdere wijken verdeeld. We
blijven alert op planologische ontwikkelingen die effect hebben voor de paddentrek hier. De
natuursloot langs de wijken Brugakker en Couwenhoven en de poelen bij het Kouwenhovenseveld en
Natuurpark De Brink zijn de waterpartijen waar de paddentrek naar toe gaat.
2. Grootschalig onderhoud en herinrichting van de waterpartijen in Zeist-West
2016 De kwaliteit van de waterpartijen moet goed zijn. Goed watermilieu, niet teveel bagger, goede
waterplanten en oeverbeplanting. In 2015/2016 is in en rond de poelen groot onderhoud geweest. In
Nieuwsbrief 49 is uitgebreid aandacht besteed aan het grootonderhoud van de poelen. Een
zelfstandige Poelenwerkgroep Zeist gaat met vrijwilligers het lopende onderhoud en
natuurinventarisaties doen bij de poelen. Eigenlijk kun je met het verrichten van onderhoud door de
poelengroep spreken van een nieuwe start, ook voor de dieren, want de natuur moet zich in de poelen
ook weer voor een deel stabiliseren. Eind 2016 is de natuursloot langs Couwenhoven en een deel van
Brugakker gebaggerd en heeft deze sloot een natuurvriendelijke oever erbij gekregen. Het kwelgebied
in het buitengebied waar Brugakker aan grenst, is ook beter ingericht voor de natuur. Meer ruimte dus
voor oeverplanten en goed voor het watermilieu. Ook hier geldt dat het watermilieu in sloot en oever
tijd nodig heeft om zich weer te herstellen. We zijn in de voorfase van de inrichtingsplannen voor de
Natuurvriendelijke Oever betrokken. Bij de Kouwenhovenselaan en een Populierenbos/griend is geen
brede oever aangelegd: de laan is belangrijk als vliegroute voor vleermuizen en het bosperceel is een
leefgebiedje en stepping stone voor dieren. Ook hebben we in 2016 erop aangedrongen dat de
werkzaamheden in een gunstige periode voor de natuur uitgevoerd werden: vanaf de nazomer zijn de
jonge kikker en salamanders het land op gegaan. Een natuuradviesbureau heeft ringslangen en
vissen weggevangen en overgezet in de Nieuwe Hakswetering, voordat de vervuilde bagger

verwijderd werd. We verbazen ons net als de waterbeheerder over de vervuiling van de bagger. Naar
de oorzaak hiervan wordt onderzoek gedaan. Een ander negatief effect is dat bewoners langs de rand
voor hun uitzicht de struiken en overhangende takken verwijderen aan de Zeister kant. Dit is slecht
voor de ijsvogel, die dat nodig heeft om hier te vissen. Deze vogel is regelmatige bezoeker geweest
van de sloot voordat de natuurvriendelijke oevers werden aangelegd.
2017 We volgen globaal bij de natuursloot langs Zeist-West het herstel van de waternatuur: de
populatie ringslang, kikkers en padden zal eerst wat kleiner zijn, maar dat zal zich na verloop van tijd
weer herstellen, omdat vanuit het buitengebied dieren en planten zich weer opnieuw zullen gaan
vestigen.
3. Beleid in uitvoering: Natuurlijk op weg in Zeist:
naar een beter beheer van natuurwaarden in openbaar groen (januari 2015)
Aan de totstandkoming van deze beleidsnota hebben ook de groene groepen bijgedragen. In deze
beleidsnota zijn de belangrijke natuurwaarden in het openbaar groen van Zeist opgenomen en is een
plan voor verbetering van beheer geschreven. Deze nota is richtlijn voor het ecologische
groenonderhoud van de gemeente. In 2015/2016 is het grote onderhoud van de poelen in Zeist-West
uitgevoerd. Helaas zijn lang niet alle beheerders doordrongen van de zorgplicht voor het behoud van
de natuurwaarden. Een voorbeeld hiervan is dat de bagger uit de sloot langs de sportvelden van
Blikkenburg op de talud-berm gestort is waar zeer zeldzame paddenstoelen groeien. Eind 2015
hebben we al gevraagd om verwijdering van de bagger, maar in 2016 is er wéér bagger gestort. Het is
spijtig dat de gemeente hier niet adequaat de schade wil herstellen. Teveel afdelingen lijken erbij
betrokken en ondertussen moeten we vrezen voor onherstelbare schade aan de landelijk zeer
zeldzame paddenstoelsoorten. De gemeente heeft wat dit betreft de zaken niet goed op elkaar
afgestemd. Ook in 2017 sleept dit zich voort.
4. Buitengebied: Fietspad Uithof – Zeist-West (ecologie en planologie)
In 2015 heeft de provincie weer het initiatief genomen voor de verbetering van de fietsroute naar Zeist.
Men wil een nieuw fietspad door de ecologische verbindingszone nabij het Wildviaduct A12. 10 jaar
geleden hebben de gemeenteraden van Zeist en De Bilt dit tracé voor een fietspad afgewezen. Ook in
beleidsstukken staat de afwijzing van dit fietspad door De Lage Grond. De druk op de realisatie is
echter groot. Nu met de provincie Utrecht als aanjager. De gemeenten Zeist en De Bilt hebben
aangedrongen om ook de variant voor verbreding van de huidige fietsroute via de Bisschopsweg te
onderzoeken. September 2015 hebben wij een notitie gemaakt waarin de belangen van behoud van
dit rustgebied voor de natuur weer eens is aangegeven. Maar ook is er door onze werkgroep in
inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van de huidige fietsroutes naar Zeist over de bestaande
wegen. Daar is nog veel te verbeteren waardoor het met de fiets gaan aantrekkelijker wordt zonder
nieuwe infrastructuur door de EHS aan te leggen. Ook hebben we contacten gelegd met de diverse
fietsersbonden en met hen een fietswerkbezoek in het gebied afgelegd.
2016 is het noodzakelijk ecologische onderzoek uitgevoerd door Bureau Waardenburg. Wij hebben al
onze inventarisaties, het dossier uit 2005 en gebiedskennis van het gebied ingebracht en met het
Utrechts Landschap een veldbezoek georganiseerd voor betrokken ambtenaren van de Provincie en
de onderzoeker.
2017 Nadere uitwerking van het ecologisch advies wordt verwacht. Op het concept hebben we
kunnen reageren. Het definitieve advies wordt in de loop van het jaar afgerond. Daarna zal er door de
gemeenten De Bilt en Zeist en de provincie Utrecht een standpunt worden ingenomen. In de tussentijd
verdiepen we ons ook in de cijfermatige onderbouwing van de provincie van nut en noodzaak van een
nieuwe fietsverbinding door De Lage Grond. Dit doen we samen met de Fietsersbonden van Zeist en
De Bilt, en De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. die ook zeer kritisch staan tegenover de aanleg van een
nieuw fietspad dwars door de Lage Grond. Het ziet ernaar uit dat in het jaar 2017 het overheidsbesluit
over wel of niet aanleggen genomen zal worden.
5. Verbreding van de A27: de gevolgen in ons werkgebied (ecologie en planologie)
2016 heeft de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West zienswijzen ingediend over de verbreding die ook
gevolgen heeft voor de omgeving van het Wildviaduct A28 bij landgoed Oostbroek. Omdat de afrit
naar de A28 verlengd wordt, komt er een extra rijstrook bij de huidige breedte van het Wildviaduct. En
dit terwijl deze faunapassages onder de A28 is nog maar net heringericht en hersteld zijn van de
verstoringen van de verbreding van de A28. Een verlening van de tunnel is nadelig voor de werking
als faunapassages. (donkerder, lichthinder etc.). Deze zienswijzen zijn helaas niet ontvankelijk
verklaard. De gevraagde geluidsschermen worden niet geplaatst. Het blijkt dat de noodzakelijk
natuurcompensatie door Rijkswaterstaat gezocht en gevonden is het agrarisch gebied van de Niënhof.
Daarover later meer áls de verbreding A27 inderdaad doorgaat.
Liniepark Rijnsweerd: Dit is een gezamenlijk initiatief van diverse organisaties. Zij maakten een
inpassingsplan als de verbreding toch doorgaat. Het plan Liniepark Rijnsweerd pleit voor een goede
zonering tussen natuur en rustgebieden en een zone voor meer recreatief en utilitair fietsgebruik ter
hoogte van Utrecht/Uithof en A27/A28. De Werkgroep Sandwijck heeft hierover een presentatie
gegeven tijdens de jaarvergadering 2016 van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. Zie voor meer
informatie de Website van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West.

2017 De minister heeft besloten dat de verbreding doorgaat. Tegen dit besluit hebben diverse
organisaties en belanghebbenden bezwaar gemaakt. De tijd zal uitwijzen of er nog wat zal
veranderen. Natuurcompensatie van de vernietigde natuurwaarden is een belangrijk gegeven.
6. Kleine wildtunnel onder het spoor in Landgoed Wulperhorst
We hebben meegedaan aan de planvorming voor deze kleine wildtunnel onder het spoor in Landgoed
Wulperhorst. Al in 2011 waren er toezeggingen voor de daadwerkelijke aanleg door Prorail. In 2016
hebben we navraag gedaan. Als alles goed is wordt de tunnel inderdaad in 2017 gerealiseerd. Eerst
zien of dit nu daadwerkelijk gebeurt…
7. Werkgroep Historische beleving Biltse en Zeister Grift: toch een kanoroute…?
2016 Deze Werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de historische watergangen van Zeist beter
beleefbaar te maken. De Zeister Grift stroomt dwars door Zeist. De andere watergangen die met de
Zeister Grift verbonden zijn, lopen in het buitengebied tussen de rustgebiedjes van de ecologische
verbindingszone. Augustus 2016 hebben we op Oostbroek een presentatie gegeven voor deze
werkgroep over ontstaan, historie en functie van de watergangen. We hebben ons uitgesproken tegen
een kanoroute door de natuurgebiedjes vanwege de verstoring die openstelling voor pleziervaart geeft
op de rustgebieden die hier direct aan grenzen. Maar ook vele concrete suggesties gegeven over wat
wel kan voor een betere beleving van de watergangen.
2017 wordt duidelijk dat er vanuit Zeist grote druk is voor de realisatie van een kanoroute op korte
termijn (zomer 2017) richting Kromme Rijn, te beginnen richting Kromme Rijn via de Nieuwe
Hakswetering. Hier liggen drie faunabruggetjes voor de oversteek van dieren over deze relatief brede
watergang, die wegens houtrot vernieuwd moeten worden. Deze bruggen zijn hoog in verband met de
doorvaart. Wij hebben juist een voorstel gedaan voor lagere bruggetjes, zodat ook de ree en beter
overheen durft te gaan. Tegengestelde belangen dus, waar we in 2017 druk mee zijn. Voor de partijen
van Zeist hebben we een notitie gemaakt met een presentatie over onze bezwaren tegen een
kanoroute. Er lag bij de gemeenteraad al een voorstel voor een post op de begroting voor 2017. Zie
de Website van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West.
8. Landgoedparken langs de Driebergseweg: Herstel Park Molenbosch
In 2015/2016 hebben we met Het Utrechts Landschap meegedacht over het cultuurhistorisch herstel
van Park Molenbosch rekening houdend met de trekmogelijkheden voor dieren die voldoende dekking
nodig hebben. In het kapseizoen 2016/2017 is het ecologisch onderzoek afgerond en begonnen met
de voorgenomen kap van bomen en struiken, onderhoud van de serpentinevijver en verbetering
padenstructuur. 2017 is de afwerking van de paden en de aanplant van nieuw bomen en struiken.
Paul Vesters, werkzaam bij Het Utrechts Landschap zal tijdens de ledenvergadering 2017 een
presentatie geven over herstelwerkzaamheden van de Lustwarandeparken van de Driebergseweg.
Later zal een gezamenlijke excursie georganiseerd worden naar park Molenbosch.
9. Themanummer groene en blauwe wegen voor de natuur in Zeist-West
2017 willen we ook over de ecologische verbindingen en de natuurwaarden binnen Zeist-West een
Nieuwsbrief themanummer maken. Met meer informatie over de natuur inclusief de waternatuur.

Knotseizoen 2016-2017
De knotgroep was dit jaar werkzaam op 5 zaterdagen. Door ijzel moest de werkdag van 7 januari 2017
afgelast worden. Toch werden er in het totaal 380 vrijwilligersuren gemaakt. Waarvan 18 uur aan
overleg en gereedschapsonderhoud. Tijdens de ongeveer 360 uren in het veld werden er twee zeer
grote knotbomen weer netjes tot op de knot ingekort en ongeveer 150 stobben op kniehoogte afgezet.
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Tevens werden 3300 m ontdaan van braam en brandnetel om verruiging tegen te gaan. De
gemiddelde opkomst van vrijwilligers was 13 mensen per dag. Van de 52 mensen op de maillijst
gaven er 24 minimaal éénmaal acte de présence. De groep kwam ook dit jaar vrijwel ongeschonden
door het seizoen, op de laatste werkdag belande één van de mensen tot zijn middel in de sloot. De
boomstam die op de kant op getrokken moest worden bood meer weerstand aan het touw dan de
vrijwilliger. Na een douchebuurt thuis en met droge kleding kon de werkdag gewoon voortgezet
worden.

Planologie
Algemeen
Onze werkgroep dient regelmatig zienswijzen, inspraakreacties of bezwaren (bijna nooit) in over
bestemmingsplannen, bouw- en aanlegplannen. Vaak wordt samengewerkt met de Stichting
Milieuzorg Zeist en omstreken en met de Stichting Beter Zeist. Soms worden we ook betrokken bij
vooroverleg of inspraak. In 2016 is aandacht besteed aan de volgende zaken.

Masterplan Buitensportaccommodaties gemeente Zeist
Helaas hield dit plan ook in uitbreiding bij de Saestumvelden waarmee een laatste stukken
e
slagenlandschap vermoedelijk ontgonnen in de 12 eeuw op de schop gaan. Protesten bij de
gemeenteraad van Zeist haalden niet veel uit. Zaak is om hier op te gaan schalen.
Brede Milieuvisie
Zeist heeft een brede milieuvisie vastgesteld met onder andere aandacht voor biodiversiteit. Vooral in
dit onderdeel wordt geparticipeerd.
Actieve participatie in de Planbegeleidingsgroep De Clomp.
De leden Nieske Sigtermans en Ernest Schuler vervullen hier een actieve rol ter bewaking van
uitvoering van het groenplan voor De Clomp, voorkomen van verdere schade aan het groen en zoveel
behartigen van het wijkbelang. De plannen lagen stil vanwege de crisis op de woningmarkt. In 2016 is
er een plan gemaakt dat veel groen kost achter de school de Griffel, maar wel de scholen De Griffel
en De Koppel, de Moskee en de Koppeling ontlast van bevoorradingsverkeer. B en W zijn definitief
akkoord met dit plan. Uitvoering van de plannen zal dan in 2017 tot en met 2019 plaatsvinden. Voor
de Werkgroep zijn behoud van groen rond De Clomp en verbeteringen langs de Griftlaan belangrijk.
Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt.
Heerewegen
Wij zijn betrokken bij een transformatieproces waarbij de torenflat wordt gesloopt waardoor er een
betere ecologische verbinding over het terrein kan ontstaan. Helaas wordt dan de bebouwing
uitgebreid, ook richting Driebergseweg. Wij hebben ons ingezet voor behoud van voldoende dekking
want het plan was de bossen te veranderen in parkweides. Het bestemmingsplan komt in juni2017 in
de gemeenteraad.
Molenbosch
Bij Molenbosch zij wij evenals bij De Breul betrokken bij het restauratieplan.
Actieve participatie bij het Bomenbeleid
De Werkgroep is nog steeds actief bij de planvorming voor het bomenbeleid en een nieuwe
bomenverordening. Na een veelbelovend interactief begin ligt het proces qua interactiviteit wat stil. (In
mei 2016 heeft de gemeente een verslechterde Bomenverordening vastgesteld. Ook in 2016 is het
Lange Termijn Bomenbeheerplan vastgesteld in 2016. Dat zal de basis bieden voor plannen per jaar
en per jaar voor het gemeentelijk bomenbeheer. De kapvergunningsplicht voor gemeentebomen
vervalt dan. Onze Werkgroep ijvert voor inspraak over jaarplannen voor het boombeheer.
Bestemmingsplan Buitengebied Zeist Zuid West
De gemeente wekt aan een nieuw bestemmingsplan. Hier is sprake van vooroverleg. Dat is voor alle
partijen prettiger dan achteraf commentaar geven omdat wederzijds begrip dan toeneemt.
Waakzaamheid is geboden voor allerlei bouwplannen van grondeigenaren die tot verstening van het
buitengebied kunnen leiden.
De gemeente heeft inmiddels een voorontwerp opgesteld voor het bestemmingsplan buitengebied en
uitgebreid gelegenheid geboden voor inspraak. Er zijn twee gebiedsprojecten gestart, namelijk
rondom de agrarische bedrijven aan de Tolakkerlaan en het gebied tussen de Bunsinglaan en het
Station Driebergen-Zeist. Wij vragen aandacht voor cultuurhistorie, ecologische verbinding, omzetten
van agrarische gronden naar natuur, eerlijke balans tussen rood en groen en de bezwaren van een
fietsverbinding met de Uithof over de Lage Grond.
Ontwikkelingen rond het station Driebergen-Zeist en Gebiedsvisie DBZ
Hier zijn zienswijzen ingediend over de bouw van het grote Triodos kantoor op de Reehorst. Enigszins
moedeloos geworden door alle uitbreidingen rond Station is geen beroep ingesteld. Stichting
Milieuzorg deed dat wel en de plannen zijn geschorst door Voorzieningenrechter.
In het kader van het bestemmingsplan voor het station komt er wel een faunapassage voor kleine
dieren onder Hoofdstraat en het spoor in Bornia (wat daar overigens vier-sporig wordt).

Schoonoord
Ook in de ogen van de Monumentencommissie wilde de school Schoonoord een overbodige tweede
auto-inrit aanleggen dwars door een mooi groen bosje op de grens van het landgoed Schoonoord en
de Blikkenburgerlaan. Gelukkig voorkwam de Monumentencommissie dat hier zelfs een soort rotonde
zou worden aangelegd. Maar er is door het college van burgemeester en wethouders wel vergunning
verleend voor de kap van bomen, de aanleg van een inrit, het aanleggen van extra parkeerplaatsen
op het landgoed en het weghalen van bosschages zonder duidelijk compensatieplan. Met Milieuzorg
is hiertegen een bezwarenprocedure gestart. De bezwarencommissie heeft zeer kritische vragen
gesteld over de vergunningverlening. De gemeente vindt het kennelijk zo lastig deze te beantwoorden

dat de behandeling van het bezwaar stil is komen te liggen. In 2017 wordt het overleg herstart over
een alternatieve ontsluiting die rekening zou houden met de bezwaren.
Walkartpark
De gemeente heeft het plan gehad om het Walkartpark op te knappen door er een fietswandelverbinding doorheen aan te leggen van gemeentehuis naar 1e Hogeweg. Protesten uit de
buurt en van de groene groepen hebben dit voorkomen. Er is met twee landschaparchitecten een echt
restauratieplan is gemaakt. Helaas is één van de landschapsarchitecten meer gericht op objecten dan
op groen. Zo komt er groot en frivool zwart-blauw hek om het park en in dezelfde kleur en ontwerp
lantaarns, prullenbakken en bankjes. Kennelijk een visie die ervan uitgaat dat met je alleen groen en
paden geen park kunt maken. In het park komt ook de mogelijkheid een kleinschalig horecapunt. De
restauratie is afgerond.
Zeister Warande
Op de plaats van het voormalige BVG-kantoor op de hoek van de Utrechtseweg en de Kromme
Rijnlaan heeft de gemeente ooit als alternatief de bouw van een onwaarschijnlijke hoeveelheid
woningen toegestaan. Dit leidde tot een zware verstedelijkingsmuur langs de Utrechtseweg als as van
de Stichtse Lustwarande. Die zou juist een wat groen en landschappelijk aanzien moeten hebben. De
provincie heeft de stekker uit dit plan getrokken na protesten van cultuurhistorische organisaties, de
Welstandscommissie en de buurt. Voor onze Werkgroep is ook de groene verbinding die hier loopt en
die door dit soort ontwikkelingen steeds magerder wordt belangrijk.
Sanatoterrein
Op de plaats van de oude garage en benzinepomp komen woningen. Helaas zoveel dat er weer 5
meter van het park wordt ingepikt evenals de groenstrook langs de Laan van Eikenstein. Vreemd dat
de gemeente hier geen duidelijke grenzen stelt. Eerder pikte het ook al een strook van 10 meter van
het park in. Het woningbouwproject was juist een goede kans dit te herstellen. Helaas is het ons niet
gelukt groen te herstellen of te behouden.
Rabofacet (aan de Laan van Eikenstein).
Wij zijn met Milieuzorg en Beter Zeist zeer vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van een plan om
hier woningen te bouwen.
Gebiedsvisie Utrechtseweg
De gemeente wil ons samen met andere groepen betrekken bij een gebiedsvisie voor de
Utrechtseweg. Inzet voor ons uiteraard de Utrechtseweg als as van de Stichtse Lustwarande met alle
groen dat daar bij hoort.
Lage Grond
Aan de Lage Grond vindt thans de sanering van de boerderij met omgeving en toestaan van een extra
woning. Het bestaan van een boerenbedrijf leidde tot twee andere woningen zodat hier in totaal 4
woningen zullen zijn. De Werkgroep heeft gereageerd op het bestemmingsplan. Hier is in het
bijzonder gekeken naar de bescherming van de ecologische verbinding en het behoud van
landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Invoering Omgevingswet & GONS
In 2018 wordt vermoedelijk de Omgevingswet van kracht. Deze houdt in een integratie van alle
ruimtelijke en milieuwetten. De gemeente moet hiervoor een Omgevingsplan maken. Het
bestemmingsplan verdwijnt. Best spannend. De gemeente start een pilot en betrekt vermoedelijk
belangengroepen en burgers hierbij.
Vooruitlopend daarop werkt de gemeente ook aan Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) waarin
participatie van burgers en belangengroepen in ruimtelijke processen en procedures een betere plek
krijgt. Vanuit de Werkgroep is en wordt stevig meegedacht.
Buitengebied Couwenhoven
De plannen voor de natuurvriendelijke oever zijn gevolgd. Zand is zonder vergunning afgevoerd naar
één akker om deze te verhogen. Hier is bij de gemeente met succes handhaving gevraagd vooral om
duidelijkheid te krijgen over de plannen. De betrokken agrariër wilde die niet eigen beweging geven.
Diversen
Geparticipeerd is in overleg over en de (nodeloze) verbreding van de Utrechtseweg/kruising Kromme
Rijnlaan. Verder bij de Centrumvisie (i.v.m. behoud van de zichtas van het Zeister Slot) en
Walkartpark, de groei van de Uithof en de behoud van de laanstructuur het bij Sportpark Saestum.

Financieel verslag 2016

Het aantal potentiële donateurs in 2016 bedroeg 116 van wie er 99 daadwerkelijk een bijdrage hebben
overgemaakt.
Alle donateurs worden vanaf deze plaats van harte bedankt voor hun bijdrage.
Resultaten 2016

Begroting 2016

Resultaten 2015

contributies en giften

€ 1.428,68

€

1.400,00

€ 1.434,59

rente inkomsten

€

14,49

€

20,00

€

17,57

projecten

€

813,38

€

1.250,00

€

925,71

€ 2.256,55

€

2.670,00

€ 2.377,87

bankkosten

€

111,07

€

110,00

€

projecten

€ 1.264,32

€

990,00

€ 1.221,85

vereniging-/bureaukosten

€

320,20

€

500,00

€

581,07

Reserveringen

€

250,00

€

250,00

€

250,00

€ 1.945,59

€

2.510,00

€ 2.163,84

Totaal inkomsten

€ 2.256,55

€

2.670,00

€ 2.377,87

Totaal uitgaven

€ 1.945,59

€

2.510,00

€ 2.163,84

Resultaat boekjaar

€

€

160,00

Inkomsten
omschrijving

totaal inkomsten
Uitgaven
omschrijving

totaal uitgaven

310,96

€

110,92

214,03

