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Door Carlo Fiscalini, fractievoorzitter

Mirjam Bout: buitengewoon raadslid NDZ

Weer aan de slag na het
zomerreces
Op 27 augustus jl. begon het nieuwe
raadsjaar en dus het vergaderen over al wat
voorbereid en overwogen en besloten moet
worden om van ons samenleven in Zeist
een goed samenleven te maken en te
houden.
Alles wat zich In september en oktober 2018
op dit gebied afspeelde hier herhalen is
teveel van het goede. Enkele zaken moeten
wél genoemd worden.
Zoals het afscheid nemen van onze
fractievoorzitter Koos van Gemeren. 31
Augustus was zijn laatste dag als
raadslid/fractievoorzitter. Die dag hebben
we als partij, fractie en vrienden feestelijk
afscheid genomen met toespraken en
cadeau’s.
In de raadsvergadering van 11 september
werd officieel afscheid genomen, met een
koninklijke onderscheiding en toespraken
van de burgemeester en van de nieuwe
fractievoorzitter. Koos zelf hield ook een
afscheidsspeech, waarbij hij aan de raad
een zelfgemaakt kunstwerk overhandigde,
een “wilgen- luisterhoorn” om nog beter
naar de burgers te kunnen luisteren. Deze
kreeg een vaste plaats in de raadzaal. Kijk
ook even op onze website voor een verslag
met foto’s.

Daarna werd Bram Bouwman geïnstalleerd
als raadslid, om de fractie weer compleet,
met 4 bezette zetels, te maken. Ontbrak
nog een tweede buitengewoon raadslid. In
de vakantieperiode was kennisgemaakt
met Mirjam Bout. Zij wilde graag deze
vacature vervullen. Na ampel beraad van
bestuur en fractie werd zij voorgedragen en
in de raadsvergadering van 9 oktober
officieel als buitengewoon raadslid
benoemd. En daarmee was de fractie weer
op volle sterkte.
Gedurende het zomerreces was door
ambtenaren en enkele raadsleden hard
gewerkt aan de voorbereiding van de
uitwerking van het raadsbesluit, genomen
in de raadsvergadering van 10 juli jl., om het
hoofdlijnen-coalitie-accoord voor te leggen
aan de samenleving en deze te vragen
daarop aanvullingen en nadere invulling te
geven. Uiteindelijk kwam de werkgroep, die
hiermee bezig was, op het idee om de
inwoners te vragen met “recepten” te
komen voor een beter, goed leven in Zeist.
Zo ontstond het idee van de Maaltijd van
Zeist. NieuwDemocratischZeist mocht, in
de persoon van de nieuwe fractievoorzitter,
tevens voorzitter van de Raadswerkgroep
Vernieuwing Lokale Democratie,
substantieel bijdragen aan de uitwerking
van dit idee, ook al moest dat gedurende de
zomervakantie gebeuren. Uiteindelijk werd
in de eerste week van oktober een
uitgebreid programma gehouden, van
bijeenkomsten en vraaggesprekkenop
allerlei plekken in Zeist, waarbij veel
recepten van de inwoners zijn opgehaald,
die hun plaats vonden in Het
Receptenboek. Alle leden van de fractie
hebben, elk op hun manier, aan deze
contacten en gesprekken met de inwoners
bijgedragen.
Ook al nam De Maaltijd veel tijd in beslag
gedurende langere tijd, ook de lopende
zaken moesten behandeld worden.
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Van buitengewoon raadslid naar raadslid.
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Fractie in Actie! (Vervolg)
Belangrijkste daarvan was de Begroting
2019. Er was een informatieavond, waar door
de ambtenaren uitleg gegeven werd aan de
fracties en vragen gesteld konden worden. Er
was vervolgens een Ronde Tafel waar nog
meer vragen gesteld werden en antwoorden
gegeven. Daarnaast waren schriftelijke
vragen door de fracties ingediend, die
schriftelijk beantwoord werden. En
uiteindelijk was er op 30 oktober 2018 in de
raadszaal het debat, ook wel Algemene
Beschouwingen genoemd. Daarbij konden
de fracties hun mening geven over de
begroting en met de wethouders en met
elkaar in debat gaan. Dit debat is terug te
luisteren via de website van de gemeente.
Het raadsvoorstel, tot uiteindelijk de
vaststelling van deze begroting, wordt
behandeld in de raadsvergadering van 13
november 2018.
NDZ heeft bij het debat aangegeven grote
moeite te hebben met de voorgestelde
verzwaring van lasten, te weten verhoging
van de afvalstoffenheffing met gemiddeld
bijna 20 %, en verhoging van andere lasten,

Even voorstellen

Mijn naam is Mirjam Bout, ik woon sinds mei
van dit jaar in het mooie Austerlitz.
Hiervoor woonde ik heel mijn leven in
Utrecht.
Ik ben van huis uit fotograaf en
beeldredacteur, maar de politiek kriebelde al
langere tijd. Door mijn contact met Carlo
Fiscalini ben ik bij NieuwDemocratischZeist
terecht gekomen. Toen duidelijk was dat er
een vacature was voor buitengewoon
raadslid, heb ik mij daarvoor aangemeld.
Gesprekken met bestuur en fractieleden
volgden, waarna ik werd voorgedragen. En
op 9 oktober j.l. werd ik tijdens de
raadsvergadering geïnstalleerd.
Ik ben maatschappelijk bewogen en zet me
altijd graag in voor een leefbare
samenleving.

terwijl uiteindelijk een positief resultaat
onder de streep ontstaat van meer dan 4,5
miljoen. Die lastenverzwaring is ook in strijd
met de in 2017 toegezegde lastenverlichting.
Voor meer info over deze zaak zie de site van
de gemeente en de site van NDZ.
Ook speelde het proces om te komen tot een
gebiedsvisie voor Dijnselburg. Dit betreft het
landgoed Dijnselburg en het aangrenzende
gebied waarin de camping, het zwembad, de
sporthal en een restaurant, en veel bos,
liggen. Het proces omvatte participatieavonden, een Ronde Tafel en Debat. NDZ
fractieleden waren vanaf het begin bij dit
proces aanwezig. In de raadsvergadering van
13 november 2018 wordt het raadsvoorstel
tot vaststelling van deze gebiedsvisie en de
kaders daarvoor behandeld. NDZ is niet
gelukkig met deze visie en de daarin
voorgestelde kaders, die er toe zouden
kunnen leiden, dat dit landgoed-gebied
verstedelijkt gaat worden.

CONTACT MET DE FRACTIE
Wilt u eens een fractievergadering bijwonen
of in contact komen met de (fractie-) leden
van NieuwDemocratischZeist?
Stuur dan een email aan:
info@nieuwdemocratischzeist.nl

Over andere onderwerpen spreken we graag
in een volgende Nieuwsbrief.

ZELF AAN DE SLAG?
Jeuken jouw handen om meer invloed te
krijgen als inwoner van Zeist? Heb je goede
ideeën over wat goed is voor Zeist en wil je
die voor het voetlicht brengen? Dan is
NieuwDemocratischZeist de partij voor jou!
Wij zijn op zoek naar vernieuwende,
democratische Zeistenaren van 16 jaar en
ouder die LOKALE politiek belangrijker
vinden dan de Haagse politiek!
Zeistenaren met durf en lef en ook met
uithoudingsvermogen om te vechten voor
een meer inwonergericht, realistisch
duurzaam en economisch bloeiend Zeist met
voor iedereen een uitstekend woon-, leef- en
werkklimaat.
Wil je meedenken of in maart 2022 mogelijk
zelf als raadslid namens Nieuw Democratisch
Zeist aan de slag in de Zeister politiek? Meld
je dan aan voor een oriënterend
kennismakingsgesprek met de voorzitter en
fractievoorzitter van NDZ.
Wij kijken naar je uit!

Ik hoop de komende jaren mijn steentje bij te
kunnen dragen aan de doelstellingen van
NieuwDemocratischZeist.

Contact: info@nieuwdemocratischzeist.nl of
bel Carlo Fiscalini 06 46594176
www.nieuwdemocratischzeist.nl

Bram Bouwman: van buitengewoon raadslid naar raadslid
Het belangrijkste verschil tussen een raadslid
en een buitengewoon raadslid is het
stemrecht.

Hierdoor kunnen raadsleden tot een
fatsoenlijk besluit komen, tenzij randzaken
zoals sociale media in de weg zitten.

Vanaf 11 september heb ik samen met 32
andere inwoners een stem in de raad.

Laat ik nou niet overkomen als een fossiel. In
de kerngroep duurzaamheid was whatsapp
bruikbaar voor recepten gedurende de
Maaltijd van Zeist.

Een enorme verantwoordelijkheid rust
voortaan op mijn schouders. Laatst wilde ik
daarvan gebruik maken, maar de ingediende
motie werd ingetrokken. Daar begreep ik
weinig van. De PvdA zette met veel moeite
de kerstmarkt op de agenda en trok hem
uiteindelijk in. Trek haar dan door en kijk
waar het schip strandt, dacht ik.
Het komt ook voor dat raadsleden niets
zeggen, waarna de voorzitter met zijn hamer
slaat en het besluit (unaniem) wordt
aangenomen.

“Onder de bezielende leiding van Eveline
hebben we met ambtenaren en raadsleden
meegedaan aan de Maaltijd van Zeist.
Snel kwamen we overeen dat onze kerngroep
klimaat toekomstgerichtheid moest
uitstralen.
Zeistenaren moeten het dorp
verantwoordelijk overdragen aan de volgende
generatie, opdat zij later met plezier in Zeist
kunnen vertoeven.

Samenvoegingen van regelgevingen of
verordeningen zijn slechts interessant voor
Jan Bredius en sommige raadsvoorstellen
vinden vanzelfsprekend doorgang. De
mogelijkheid van islamitisch begraven viel
onder deze laatste categorie. Toch gingen
partijen onnodig politiek bedrijven en
volwaardige ondersteuning etaleren.

Een nieuwe mindset is hierbij belangrijk.
Investeren in duurzaam materiaal dat
klimaatneutraal werkt verslaat het oude
denkpatroon.

Een zeer onvriendelijk systeem met
vervelende consequenties. Je huis verlaten
voor een boodschap werd bemoeilijkt en
afval-dump werd gevreesd. Gelukkig hebben
NDZ, VVD, GroenLinks en D66 deze motie
ondersteund.

Het gaat niet langer om winstmaximalisatie
of groei. Leefruimte, schone lucht en
hergebruik voeren voortaan de boventoon.
Dit was merkbaar bij inwoners. Mensen
kwamen met ludieke ideeën, zoals
lichtgevende fietspaden met zonnepanelen en
waterstofwijken.
Het leukste idee zou ik graag met jullie delen.
In Austerlitz wil een inwoner een beweegtuin
vestigen. Ouderen en jongeren krijgen
hierdoor de gelegenheid samen te schoffelen.
Terug naar de natuur, eenzaamheid
tegengaan en generaties verbinden. Het lijkt
mij interessant. Naast de biologische
komkommers en tomaten uiteraard.

De uitvoering laat echter op zich wachten,
maar geduld is een schone zaak. Iets waar
ondergetekende flink aan moet wennen.

Voor meer recepten verwijs ik graag naar het
samengebundelde receptenboek van de
Maaltijd van Zeist

Laatst werd ik geïnterviewd door een
journaliste uit Utrecht. Zij vroeg zich af hoe ik
hier mee omga. Ik antwoordde met een lach
en een berustende gelatenheid.

Ter afsluiting wil ik graag zeggen dat we veel
plezier hebben beleefd met de inwoners.

Traagheid van besluitvorming heeft zo zijn
voordelen. Informatiebijeenkomsten, Ronde
Tafels en debatten zorgen voor bezinning.

Veel dank richting bewoners voor de recepten
en het is nu aan de gemeente”.

Afgelopen week moest ik pitchen voor de
kerngroep klimaat. Mijn speech staat
hieronder weergegeven.

Deze zogenaamde Hamerstukken (zoals
Carlo ze noemt) komen vaak voor. Veel
onderwerpen zijn technisch van aard of zwak
politiek geladen.

Kantje boord gevallen zijn interessanter.
Zoals het tientje van Aat (VVD). Inwoners
moesten 10 euro betalen voor het laten
ophalen van grofvuil. De gemeente kon ieder
moment van de dag aankomen en
onmiddellijke betaling eisen.

voorkomen en hoop koesteren voor later.

De positiviteit voorspelt veel goeds voor de
toekomst (en mijn duurzaamheidslied werd
leuk ontvangen).
Wellicht kunnen we toch de rampspoed

OPROEP

Bezoekers van de website van NDZ kunnen
met enige regelmaat hun mening geven over
een bepaald onderwerp in de zgn.
Burgerpeiling. Heeft u nu een onderwerp dat
u wel eens gepeild wilt hebben, laat het ons
weten. Stuur uw (korte) vraag met mogelijke
antwoorden naar
info@nieuwdemocratischzeist.nl.

FRACTIE- EN PROJECTGROEP
VERGADERINGEN
Tot slot maken we u er nog graag op attent
dat alle leden van NieuwDemocratischZeist
van harte welkom zijn om de
fractievergaderingen bij te wonen. Daarom
hieronder de data en aanvangstijden in 2018.
Let op: de aanvangstijden zijn niet altijd
hetzelfde.
27-11

fractie

20.30 uur

11-12

fractie

20.30 uur

Bestuur en Fractie wensen u Fijne Kerstdagen en een Gelukkig, Gezond en Fantastisch 2019!

