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Protest tegen grootschalige bouwplannen vanwege Structuurvisie Zeist. 
 
Vier vertegenwoordigers van buurt- en milieugroepen in Zeist roepen collega-organisaties in Zeist op 
om hun voorstellen voor verandering van de Structuurvisie van de gemeente Zeist te onderschrijven. 
 
De vier vinden dat in de Structuurvisie niet scherp genoeg wordt gestuurd op het behoud van de 
groene kwaliteiten van Zeist. Ook ontbreken duidelijke afspraken over inspraak en burgerparticipatie. 
Daardoor kunnen in Zeist nog steeds grootschalige bouwplannen plaats vinden die een inbreuk 
maken op de groene kwaliteiten en leefbaarheid van Zeist. De vier hebben daarover een brief 
geschreven aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de Structuurvisie in februari en maart 
2011. De vier roepen hun collega-organisaties op nu te reageren. Want straks is het bouwbeleid 
vastgelegd en is het te laat. 
 
 
Structuurvisie lege dop 
In de Structuurvisie wordt beloofd dat de gemeente meer rekening zal houden met de mening van 
burgers van Zeist en met het behoud van de groene kwaliteiten van Zeist. De vier vertegenwoordigers 
van de buurt- en milieugroepen stellen dat behoud van groen en meer inspraak in de uitwerking van 
de Structuurvisie veel te onduidelijk vastgelegd. Eén van de ondertekenaars, Ernest Schuler, zegt: 
“Met deze teksten is de Structuurvisie voor de burgers een lege dop. De start van de Structuurvisie 
was hoopvol met veel inspraak en een Dialoog. Het karakter van Zeist, het groen en de inspraak 
kregen veel aandacht. Maar nu, aan het eind van de rit, moeten deze zaken duidelijk op papier 
worden gezet. Dat is helaas niet gebeurd. Met de teksten, die nu aan de gemeenteraad zijn 
voorgelegd, kun je ook de verkeerde kant op. Tóch het bebouwen van groen, tóch grootschalige 
bouwprojecten zonder inspraak van de burgers. Behoud van groen en leefbaarheid moet veel 
duidelijker worden vastgelegd.” 
 
 
Extra bijeenkomsten 
De brief is een oproep aan de gemeenteraad om groen en inspraak duidelijker vast te leggen. En om 
in enkele Dialoogbijeenkomsten met de vele insprekers de nu voorliggende teksten door te nemen op 
de consequenties voor het bouwbeleid en de inwoners van de gemeente Zeist. 
 
 
Ondertekenaars van de brief 
De brief is ondertekend door Egbert Visscher van de Stichting Beter Zeist, een platform van 
buurtorganisaties, door Patrick Greeven van de Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken, door Hans 
Voorberg van de Vereniging Bosch en Duin en omstreken en door Ernest Schuler van de Werkgroep 
Natuurlijk Zeist-West. Hans Voorberg en Ernest Schuler waren ook lid van de zogenaamde 
Regiegroep die het voortraject van de Structuurvisie heeft begeleid. De ondertekenaars hopen op 
steun van buurt- en bewonersorganisaties in Zeist. Zij hebben ongeveer 60 organisaties benaderd met 
het verzoek richting gemeenteraad te reageren. De brief van de vier is te vinden op de websites van 
de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West (http://www.natuurlijkzeist-west.nl) en Beter Zeist 
(http://www.beterzeist.nl/). 
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Nadere informatie kunt u krijgen bij 
Egbert Visscher, 030-6960141. 
Ernest Schuler, 030-6958618 of 06-49876043. 


