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Inwonergericht

Realistisch duurzaam

Economisch vitaal
Koos van Gemeren
Lijstrekkker NieuwDemocratischZeist

NieuwDemocratischZeist vernieuwt!
NieuwDemocratischZeist zet zich de komende 4 jaar in
voor de volgende vernieuwingen:
1. Inwonervriendelijke afvalscheiding met behoud van 		
de grijze kliko. Goedkoper en met 100% milieuopbrengst.
Ophalen grof afval aan huis wordt weer gratis!.
2. Afschaffen van betaald parkeren in Zeist-Centrum 		
(kost de burger geld!) en instellen van ‘blauwe zones’.
3. Meer geld investeren in schone, groene en veilige 		
wijken voor iedereen.
4. Meer alternatief bouwen voor (jonge) starters o.a.
Tiny Houses.
5. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven van
burgers en bedrijven.
6. Burgerparticipatie met duidelijke rechten en plichten
voor inwoners, gemeente en projectontwikkelaars.
NieuwDemocratischZeist is een onafhankelijke lokale
politieke partij. We geven voorrang aan lokaal belang en
invloed. Bij onze politieke keuzes laten wij ons steeds leiden door de vraag: is dit goed voor de Zeistenaren – voor
nu en voor later?
De lokale grondslag van NieuwDemocratischZeist blijkt uit
onze werkwijze, activiteiten, statuten, bestuurssamenstelling, programma, structuur en natuurlijk onze

kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad. Zij komen uit
alle delen van de gemeente Zeist.
We streven bij alles naar een intensieve samenwerking
met de hele Zeister samenleving.
‘NieuwDemocratisch’ in onze naam staat voor ons streven
naar voortdurende vernieuwing en verbetering van de
wijze van besturen in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin,
Den Dolder en Huis ter Heide.
NieuwDemocratischZeist wil een gemeente die het beste
voor heeft met haar inwoners en ondernemers.
Een gemeente die er voor iedereen is.
Tussen burgers en gemeentebestuur bestaat in te veel
opzichten een kloof. De brug in ons logo weerspiegelt het
overbruggen van die kloof.
NieuwDemocratischZeist geeft burgers meer invloed op de
gemeentelijke besluitvorming.
In dit programma leest u onze visie op de nieuwe
democratie.
We hebben 7 kernwaarden en 3 hoofdthema’s.
Onze kernwaarden zijn Duurzaam, Groen, Sociaal,
Ondernemend, Verantwoordelijk, Transparant en Integer.
Onze hoofdthema’s zijn Inwonergericht, Realistisch
Duurzaam en Economisch Vitaal.
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Wij doen nu ons politieke werk met 2 raadsleden en 2
buitengewoon raadsleden.
We doen graag beroep op de medewerking van u als
burger van de gemeente Zeist. U heeft een mening over
wat nodig is en wat verbeterd kan worden in Zeist. U
verdient onze aandacht, zodat ideeën worden omgezet in
daden.
NieuwDemocratischZeist peilt regelmatig de mening van
Zeistenaren over actuele onderwerpen. Dit gebeurt via
onze website en op straat.
Ter voorbereiding op ons verkiezingsprogramma hebben
wij een burgerpeiling gehouden. De uitkomsten ervan
hebben wij – zoals beloofd – vertaald in ons verkiezingsprogramma.
NieuwDemocratischZeist geeft u 4 jaar lang een stem!
Stem daarom op 21 maart 2018 op
NieuwDemocratischZeist!
Want ook na de gemeenteraadsverkiezingen blijft
NieuwDemocratischZeist er op hameren dat de politiek gemeenteraad en gemeentebestuur - naar de burgers
luistert.

Gerard Poolman, voorzitter
Koos van Gemeren, lijsttrekker
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De Kernwaarden van NieuwDemocratischZeist
•

•

Duurzaam
NieuwDemocratischZeist kiest voor een realistisch 		
duurzaam beleid, waarin we burgers en gemeente 		
betrekken in een gezamenlijke toekomstvisie voor 		
Zeist.
Duurzaamheid gaat over onze omgang met natuur-		
schoon en energie en ook over sociale samenhang en
het ondernemerschap.
Duurzaamheid vanuit sociale en culturele diversi-		
teit betekent samenwerken aan een prettige en veilige
gemeente. Een gemeente waar iedereen, ongeacht 		
leeftijd en achtergrond, goed kan wonen, werken en
leven.

•

Sociaal
NieuwDemocratischZeist wil naar een vernieuwende
sociale samenleving. We willen hier de komende jaren
inhoud aan geven. Burgers en bedrijven zijn hierbij 		
betrokken.
In zo’n samenleving staat de mens centraal. Niet als
individu dat zijn recht opeist, maar als een onderdeel
van de samenleving die zich ontplooit, rekening
houdend met zijn medemensen. Hierin zijn
sociale gelijkwaardigheid, diversiteit en gelijke
behandeling uitgangspunt. Er heerst een klimaat van
solidariteit en saamhorigheid.

Duurzaam besturen is voor ons het aanmoedigen van
actief burgerschap en betrokkenheid van Zeister
burgers bij het beleid. Wij vinden dat talenten en
mogelijkheden van de Zeister bevolking goed benut
moeten worden.

Voor ons zijn participatie en betrokkenheid als actief
burger vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is een sociaal
vangnet nodig voor mensen die dat nodig hebben,
zoals ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en 		
anderszins hulpbehoevenden.

Groen
Groen is een belangrijk uitgangspunt voor onze partij.
Zeist is een mooie groene gemeente, die wij willen
beschermen. Dit komt vooral naar voren in onze 		
standpunten bij bouwen, wonen en bomenbeleid.

De Zeister samenleving heeft vrijwilligers en mantel-		
zorgers hard nodig. In een sociale samenleving voelen
burgers zich veilig en gewaardeerd.
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sociaal
duurzaam

•

transparant
ondernemend
integer
groen
verantwoordelijk

Ondernemend
NieuwDemocratischZeist wil burgers en ondernemers
van Zeist ondersteunen bij het ondernemen. We willen
de economie bevorderen en mensen betrekken bij een
actieve samenleving, waar nodig gesteund door leerwerktrajecten.
Verantwoordelijk
Democratie is voor iedereen. We moeten voorkomen
dat mensen of groepen worden uitgesloten. Daarom is
het belangrijk dat burgers en bedrijven medeverantwoordelijk worden voor wat er in de gemeente
gebeurt. Zo komen we tot een betere maatschappij.
Politiek – het vertegenwoordigen van uw belangen
in de besluitvorming – is geen beroep, maar een 		
roeping. Hierin past terughoudendheid en bescheidenheid, maar ook het nemen van initiatieven.
Blok- en coalitievorming werken ongewenste uitsluiting in de hand en kunnen schadelijk zijn voor de
samenleving. Raadsleden moeten daarom over alle 		
kwesties in openheid en vrijheid kunnen overleggen
en besluiten, zonder een keurslijf van coalitie-		
akkoorden, fractiediscipline of persoonlijke ambitie.

NieuwDemocratischZeist pleit daarom voor een
gemeentelijk coalitieakkoord 2018 - 2022 op
hoofdlijnen. Een akkoord dat niet is dichtgetimmerd.
Een akkoord dat na samenspraak met de Zeister 		
samenleving door de nieuwe gemeenteraad vast-		
gesteld wordt.
•

Transparant
Het gemeentebestuur moet maximale openheid geven
aan de samenleving. Alle belangen moeten zichtbaar
op tafel liggen. Dit vergroot de betrokkenheid van 		
burgers bij het besturen van Zeist.

•

Integer
Integriteit hoort op een heel natuurlijke manier bij 		
transparantie. Voor ons betekent het dat zaken
worden overwogen vanuit maatschappelijk en lokaal
belang en dat het goed aan de inwoners uit te leggen
moet zijn.
Bij integriteit staan persoonlijke of partijpolitieke
belangen niet voorop. Ook worden we niet door
provinciale of landelijke partijbelangen gestuurd 		
of gehinderd.
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De 3 Hoofdthema’s:

Hoofdthema 1: Inwonergericht

Ons verkiezingsprogramma is anders dan van andere
politieke partijen: het beperkt zich tot 3 hoofdthema’s.

Burgerparticipatie
Burgerpeiling is een goede vorm van burgerparticipatie,
vindt NieuwDemocratischZeist. Zo kan de burger invloed
krijgen. De burger wordt inspraak geboden, waarmee de
gemeente ook daadwerkelijk aan de slag moet. Inwoners
ervaren nog steeds dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt, zo blijkt uit onze peiling.
Het is in de eerste plaats de overheid die vanaf het begin
de communicatie met de burger onderhoudt.
Voor voldoende draagvlak moeten inwoners zo vroeg
mogelijk betrokken worden bij planvorming.

Over veel zaken zijn partijen het in Zeist wel met elkaar
eens: vrije schoolkeuze, voldoende sport- en spelmogelijkheden, ouderenzorg, goede huisvesting voor alle bevolkingsgroepen en bedrijven, aantrekkelijk groen, veilige
openbare ruimte, goede bereikbaarheid en een verkeersveilige inrichting van de wegen.
Maar in de uitwerking van onderwerpen komen de
verschillen in belangenafweging tussen de partijen aan het
licht.
De keuzes NieuwDemocratischZeist blijken duidelijk uit
ons stemgedrag 2014 - 2018, zie pagina 20.
Het verkiezingsprogramma van NieuwDemocratischZeist is
gebaseerd op 3 hoofdthema’s:
•
•
•

Inwonergericht
Realistisch Duurzaam
Economisch Vitaal

Naast deze hoofdthema’s hebben we 7 kernwaarden op
het niveau van gemeente, wijk, inwoner en ondernemingen uitgewerkt.

Goed voor Zeist is
• transparante besluitvorming
• duidelijk beleid ten aanzien van burgerparticipatie
• draagvlak omwonenden bij veilige en 			
duurzame bouw- en verkeersprojecten
• veiligheid en woongenot
• goede voorzieningen
• aanmoedigen en actief ondersteunen van
burgerinitiatieven
• goede vestigingsmogelijkheden voor ondernemers: 		
van ZZP’er tot en met multinatio-nal met speciale 		
aandacht voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Er is al wat gebeurd. Nieuwe overlegvormen zijn gestart:
een politiek spreekuur, de digitale raad, de proef
burgerbegroting, een jongerenraad, het evenement
‘24 uur democratie’ en de Z-Battle.
NieuwDemocratischZeist steunt deze initiatieven van
harte. We willen graag dat de Zeistenaren meer gebruik
kunnen maken van deze overlegvormen.
We pleiten ook voor een doortimmerd Raamwerk
Burgerparticipatie, waarin de rechten van de inwoners en
plichten voor initiatiefnemers duidelijk zijn vastgelegd.
De gemeente moet meer maatwerk leveren, bijvoorbeeld
door een persoonlijker behandeling van de burger.
De gemeenteraad moet zijn werkzaamheden duidelijk
maken en de burgers er meer bij betrekken. Dit kan door
digitale peilingen, informatieborden, gebruik van sociale
media en een eigen pagina in huis-aan-huisbladen. De
lokale pers moet worden versterkt.
Verbetering van de gemeentelijke service is noodzakelijk,
zoals beter onderhoud van het groen en straatmeubilair en
het gratis blijven ophalen van grof afval.
Na het vaststellen van het beleid moet de gemeente Zeist
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Inwoners krijgen altijd inspraak bij eventuele vestiging van
ondernemingen in hun wijk of buurt.
De Centrumbelasting voor centrumondernemers wordt
afgeschaft. We zien graag de invoering van subsidie op
duurzaam ondernemen.
Betaald parkeren in heel Zeist verdwijnt. Hiervoor in de
plaats komen er ‘blauwe zones’: maximaal 2 uur gratis
parkeren.

Zeist is een prachtige gemeente waar mensen graag wonen. Dit willen we zo houden.
Daarvoor mogen we de waardevolle zaken niet verkwanselen, maar moeten we naar de verre toekomst durven
kijken. NieuwDemocratischZeist wil dat de cultuurhistorie
en groene omgeving behouden blijven en waar nodig
worden versterkt als dragers van werkgelegenheid en
woonklimaat.
Hiervoor zijn nodig:
• fijne woonbuurten die zelf verantwoordelijkheid
dragen nemen voor de woonomgeving
• een ambtenarencorps dat zijn dienstverlenende rol 		
kent en oprecht uitdraagt
• een zorgzaam en betrokken Zeist op buurtniveau
• een gemeentebestuur dat er voor zorgt dat de
bewoners maatschappelijk, sociaal, cultureel en
financieel mee kunnen doen
• ondernemingen, groot en klein die zich welkom weten
in Zeist.



 
• Transparante besluitvorming.
• Duidelijk beleid ten aanzien van
burgerparticipatie.
- en
• Draagvlak omwonenden bij bouw
verkeersprojecten.

Gemeente Zeist

• Vestigingsklimaat bieden
voor ZZP-er t/m
multinational, en speciaal
voor het MKB.

Inwonergericht

Wijk

We pleiten voor invoering van ‘De Buurt Bestuurt’ in alle
wijken. In deze vorm van nieuwe democratie bepalen de
wijkbewoners zelf de kwaliteit van hun woonomgeving en
verdelen ze zelf het wijkbudget.
Met behulp van wijkenquêtes worden de wensen van
inwoners geïnventariseerd.
Het gebruik van buurtapp’s kan bijdragen aan meer
woongenot en veiligheid.

Het Ondernemersplein wordt voortgezet, zie
www.ondernemersplein.nl/gemeente-informatie/gemeente/zeist/.

Onderneming

ook nadrukkelijk werken aan handhaven. Handhaving op
het gebied van verkeer, illegale bomenkap, hondenpoep
en zwerfafval gebeurt nu niet of nauwelijks. Deze punten
scoren in negatieve zin hoog in de uitslag van onze
Burgerpeiling 2017 (zie www.nieuwdemocratischzeist.
nl). NieuwDemocratischZeist maakt zich daarom sterk
voor het waarborgen én meer investeren in het niveau en
beschikbaarheid van de openbare voorzieningen, zoals het
groen, straatmeubilair, verlichting, voet- en fietspaden en
wegen.
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Inwoners

Het gemeentehuis moet niet uitsluitend een vergaderhuis
zijn, maar een thuis voor alle inwoners uit alle bevolkingsgroepen: een Burgerhuis.
• Aanmoedigen, actief ondersteunen
van burgerinitiatieven.

.
• Veiligheid en woongenot
• Goede voorzieningen.
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Hoofdthema 2: Realistich Duurzaam
Op weg naar een duurzamer Zeist
Wij willen Zeist als een vitale, moderne gemeente.
Een gemeente die initiatieven neemt en proactief aansluit
bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid.
Duurzaam beleid is beter voor de toekomst van mens en
milieu en het levert ook belangrijk economisch voordeel
op. Wij vinden het volstrekt logisch dat Zeist zich de
komende jaren ontwikkelt tot een duurzame, energieneutrale gemeente met een klimaatbestendig, leefbaar en
gezond bedrijfsleven.
Voor NieuwDemocratischZeist komt duurzaamheid niet
voort uit blind politiek idealisme. Wij kiezen voor een
realistisch duurzaam beleid waarin we burgers en
gemeente betrekken bij een gezamenlijke toekomstvisie.
We willen deze en andere beleidsvisies verbeteren aan de
hand van op te stellen checklists.
4-jaarlijks gemeentelijk actieprogramma
Om gemeente, burgers en bedrijven te betrekken bij
deze omslag, willen we dat de gemeente een 4-jaarlijks
gemeentelijk actieprogramma opstelt. Hierin staan enkele
concrete projecten. Vaak beginnen die projecten bij de
gemeente, die randvoorwaarden kan scheppen om duurzame initiatieven van de grond te kunnen tillen.

We schetsen in dit actieprogramma duurzame projecten
met reële terugverdientijden en een duidelijk maatschappelijk rendement. Projecten die bijdragen aan een schoon
en veilig leefklimaat en de concurrentiekracht van onze
gemeente vergroten.
•

De gemeente had de afgelopen jaren te weinig
aandacht voor duurzaamheid. Het plan van een
houtenergiecentrale bij Dijnselburg te bouwen zonder
draagvlak bij de omwonenden was is een voorbeeld
van hoe het niet moet.
NieuwDemocratischZeist wil met haalbare duurzame,
ecologische initiatieven Zeist op de kaart zetten als
groene gemeente. Dit kan door afspraken te maken
voor duurzaam bouwen met technologieën zoals 		
warmtepompen, dakpannen en ramen met
zonnecellen.

•

Zonne-energie staat voor Zeistenaren op nummer 1
als meest milieuvriendelijke energiebron, gevolgd door
aardwarmte. Dit blijkt uit onze Burgerpeiling.
Windmolens en een houtenergiecentrale scoorden niet
of nauwelijks.
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•

•

•

We geven voorrang aan hergebruik van bestaande 		
bouw via herbestemmingsprojecten.
Een infrarood scan van gebouwen geeft inzicht in 		
lekkende warmte, waarmee isolatieprojecten kunnen
worden opgestart.
Op wijkniveau zorgt groen voor verkoeling, schaduw,
CO2-opvang en zuurstofvoorziening.
NieuwDemocratischZeist zet in op behoud van veel
groen in Zeist. Voor nieuwe bouwprojecten stellen wij
een checklist op als basis van de afspraken met de 		
aannemers. Enkele vaste onderwerpen van deze lijst
zijn verkeer, draagvlak van omwonenden, groen, licht,
inspraak, duurzaamheid en parkeren. De gemeente
krijgt de taak om deze afspraken te maken en te
handhaven.

•

Voor de inwoners van Zeist ondersteunen we duur-		
zaamheidsinitiatieven – zoals Mijn Groene Huis en
Samen Duurzaam Zeist – actief via een afgeslankte 		
EPA-scan (Energie Prestatie Advies) per woonhuis
Hierdoor kunnen gerichte isolerende maatregelen
genomen kunnen worden, zoals vloer- en spouw-		
muurisolatie, Ledverlichting, ‘solar’ dakpannen en
dergelijke. Investeringen in warmte-isolatie kunnen tot
35% besparing opleveren.
De gemeente moet de helft van de kosten van deze
scan (350 – 400 euro ) betalen. Zo moedigen we
energiebesparing en de duurzaamheid in woonhuizen.
Ook wil NieuwDemocratischZeist dat dit soort duur-		
zame investeringen aan woonhuizen niet meegerekend
worden bij de bepaling van de WOZ-waarde.
De gemeente moet duurzaamheid verder stimuleren
via de Postcoderoos-regeling
http://www.postcoderoosregeling.nl/. Een initiatief 		
waarbij wijkbewoners gezamenlijk energie opwekken.
De gemeente moet het planmatig starten hiervan 		
aanmoedigen.



 


Concreet maken van duurzame en
ecologische initiatieven die Zeist als
groene gemeente op de kaart zetten.

Gemeente Zeist
Gemeente Zeist






Energie neutraal
ondernemen.
Lage CO2 uitstoot
bemoedigen.
Verduurzaming vastgoed.

Ook met ondernemingen willen we een doelstelling
vanaf 2018 afspreken voor duurzaam ondernemen. 		
Met een afgeslankte EPA-scan per eenheid kunnen we
de CO2-uitstoot met 35% verminderen.
Deze scan geeft inzicht in de winst van vloer- en 		
spouwmuurisolatie en andere isolerende maatregelen.


Realistisch Duurzaam

Wijk

•

Mensen maken zich zorgen over de luchtvervuiling 		
in de directe leefomgeving. Inwoners uit Zeist-Noord
en Zeist-West waren nog meer bezorgd, mede gezien
de nabijheid van de A28.
NieuwDemocratischZeist wil daarom op meer
plaatsen in Zeist eenvoudige, goede luchtmeetapparatuur voor actueel inzicht in de luchtkwaliteit.
Een ander duurzaam initiatief is betreft milieuvriendelijke auto’s voor de gemeentelijke ophaaldienst:
auto’s die rijden op elektriciteit of biogas uit de eigen
afvalverwerking.

Onderneming

•
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Inwoners





Duurzaamheids-initiatieven actief
ondersteunen.

Groen in stand houden en
uitbreiden.
Zuinig zijn op bossen,
parken en plantsoenen.
Geen bouw realiseren
buiten de rode contouren.
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Ook de winkels in Zeist zien we graag energieneutraal.
Veel goede voorbeelden zijn overal in Nederland te 		
vinden.
•

NieuwDemocratischZeist ziet afval als grondstof. We
moeten er verantwoordelijk mee omgaan.
Het inzamelen van plastic levert weinig CO2besparing op en de kosten zijn aanzienlijk hoger
dankzij het huis-aan-huisophalen.
We willen dan ook een volledig machinale,
goedkopere scheiding van afval. Dit is nu al technisch
mogelijk. Dat betekent dat de grijze bak moet blijven.

Met dit 4-jaarlijks gemeentelijk actieprogramma zijn
proactief duurzame projecten met reële terugverdientijden
en een duidelijk maatschappelijk rendement mogelijk.
Projecten die bijdragen aan een schoon en veilig leefklimaat en die de concurrentiekracht van onze gemeente
vergroten.
Op naar een energieneutraal, klimaatbestendig Zeist!
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Hoofdtheama 3: Economisch Vitaal

•

•

Het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug verdient steun
van de gemeente Zeist om in aanvulling op het
Nationaal Park Heuvelrug samen met andere
overheden en ondernemingen een Unesco-erkenning
te krijgen voor het gehele gebied tussen Heuvelrug en
’t Gooi. http://www.geopark-heuvelrug.nl/
Aanmoedigen en mogelijk maken van vernieuwende
initiatieven van bedrijven, zoals startups, trendsettende innovatieve bedrijven betrekken bij Zeister 		
ontwikkelingen.
Ook het ondersteunen een aanmoedigen van nieuwe
burgerinitiatieven. Bijvoorbeeld energie-initiatieven 		
(coöperaties), buurtlandbouw en woningbouwcollectieven.
De gemeente moet ook zelf vernieuwende
ontwikkelingen oppakken om zo een voortrekkersrol
te spelen, onder meer door het betrekken van lokale

•

• Creëren van aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor kleinschalige
bedrijven, winkels en kantoren.

Vergroten en verbeteren van het sociaal leefklimaat,
onder meer door een aantrekkelijk en veilig
uitgaansleven voor jong en oud in het hele centrum
van Zeist.
Het Slot Zeist en de Slotlaan zijn de parels, die meer
glans moet krijgen dankzij een autoluw centrum.

Gemeente Zeist

• Groei van lokale
werkgelegenheid bevorderen
.

Kortom:
NieuwDemocratischZeist spoort de gemeente Zeist aan tot
een beleidsplan voor de hele Zeister samenleving.
Stimuleer welvaart en werkgelegenheid. Zoek synergie
met Science Park. Maak Zeist aantrekkelijk voor innovatieve bedrijven. Bestrijd leegstand van panden. Zeist kan een
economisch vitale gemeente te worden.
NieuwDemocratischZeist ondersteunt hiertoe de gedachte
van de gemeente om een accountmanager Bedrijven te
benoemen. Diens taak is het om het gemeentelijke
beleidsplan af te stemmen met ondernemingen.

Economisch Vitaal

Inwoners

• Aantrekkingskracht voor
werkgelegenheid en wonen
vergroten.

Wijk

Het inwonersaantal speelt een belangrijke rol in de vitaliteit van Zeist. Het is belangrijk dat we de jeugd blijven
binden aan onze gemeente door betaalbare woningen,
goede voorzieningen en een gezond economisch vestigingsklimaat.
Onze belangrijkste initiatieven op het vlak van Economisch
Vitaal zijn:
• Aansluiten van de kwaliteiten van Zeist als
‘Care Valley’ op de kwaliteiten van het Science Park in
de Uithof, https://www.utrechtsciencepark.nl.
Het Science Park ligt zo dicht bij Zeist dat het voor de
hand ligt dat wij samenwerking zoeken met elkaar.
Zeist heeft veel te bieden aan het Science Park,
bijvoorbeeld door de vele zorginstellingen en
gerenommeerde natuurbeheerinstellingen in onze 		
gemeente. Het komt prachtig uit dat dit belangrijke 		
speerpunten van het Science Park zijn. Afstemmen van
verkeersstromen en regelen van slimme verbindingen
en een goed huisvestingsbeleid zijn hierbij onmisbaar.

innovators bij het beleid, betaalbare woningen voor 		
tarters, ‘Tiny Houses’ voor jongeren. Zo wordt en blijft
Zeist aantrekkelijk.

Onderneming

Zeist moet ook werken aan een flexibel, slim ruimtegebruik van bestaande (leegstaande) kantoorpanden
en een snelle vorm voor herbestemming en
vergunningverlening.
Ook willen we hbo-opleidingen gericht op Care Valley
naar Zeist halen.

Centraal in onze lokale economie staat een goede werkgelegenheid voor iedereen. Werkgelegenheid en hiermee welvaart voor onze lokale bevolking zijn echter niet
vanzelfsprekend. De gemeente moet werk maken van
gevarieerde en evenwichtige arbeidsmogelijkheden voor
de eigen bevolking.

• Afstemming tussen
Wonen en Werken
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Stemgedrag 2014 - 2018 NieuwDemocratischZeist
De gemeenteraad vergadert gemiddeld 1 keer per maand
en neemt besluiten over collegevoorstellen aan de raad.
Iedere partij in de gemeenteraad kan in de raad wijzigingsvoorstellen op collegevoorstellen indienen (amendementen), het college verzoeken iets te doen (moties), schriftelijke en mondelinge vragen aan het college te stellen
(raadsvragen).
NieuwDemocratischZeist vraagt als enige lokale politieke
partij inwoners van Zeist regelmatig naar hun mening over
actuele onderwerpen. Met de uitslag van deze burgerpeilingen houden we terdege rekening bij onze politieke
standpuntbepaling.
Door NieuwDemocratischZeist gehouden burgerpeilingen
(de hoofdletters slaan op het standpunt dat NDZ heeft
ingenomen):
•

•

Door NieuwDemocratischZeist ingediende wijzigingsvoorstellen (amendementen)
•

•

•
•

Houtenergieverbrandingscentrale op locatie
Dijnselburg
21.2% ja prima; 9.1% ja, maar niet daar;
67.7% TEGEN; 2% geen mening
Algemene winkelopenstelling op alle zondagen
in Zeist
42.5% voor, 47.5% TEGEN, 11% geen mening
Instellen van vuurwerkvrije zones
66.7% VOOR, 33.3% tegen

•

•
•

Melden van bomenkap
55.9% VOOR, 41.2% tegen, 2.9% geen mening
•

•

Excuses aan Den Dolder voor fouten bij aanleg 		
fietstunneltje
36.4 VOOR, 61.8 tegen, 1.8% geen mening

Méér woningen in nieuwbouwplan De Wending 		
(hoek Steynlaan-Antonlaan) in plaats van nog een
grote supermarkt in Zeist-Centrum. Dit trekt minder
verkeer aan en is beter voor het woonklimaat van de
bewoners van de Antonlaan (samen met SP en
GroenLinks).

•

Meer geld uittrekken voor honorering van
bewonersinitiatieven.

•

‘Verlaging OZB’ inzetten als dekking voor de invoering
van ‘klantvriendelijk’ parkeren in het centrumgebied
van Zeist.

Handhaven van herplantplicht voor bomen in de
nieuwe bomenverordening.
Evaluatie na 1 jaar (i.p.v. 3 jaar) van de nieuwe
bomenverordening. De evaluatie uitbreiden met een
analyse van het aantal zonder vergunning gekapte 		
bomen in de zogenaamde ‘witte gebieden’.

•

Experiment burgerbegroting 2016 ´Wat zou u doen 		
met 1 miljoen?´.

•

Houden van een referendum over de algemene
zondagsopenstelling in Zeist.

•

Afzien van de bouw van 4 woningen op een voormalig
bedrijfsterrein aan de Gramserweg in Austerlitz (te 		
dichte bebouwing).

•

Schrappen van de eigen bijdrage voor het thuis
ophalen van grof afval m.i.v. 2018 (is nu gratis).

Maximaal 200 woningen op het Willem Arntz-terrein
in Den Dolder om cultuurhistorisch karakter te
bewaren, zoals Den Dolder wil. Geen nieuwe woonwijk met 600 woningen.

Afschaffen van ophalen huisvuil en zelf wegbrengen
van restafval
7% voor, 90% TEGEN, 3% geen mening

•

Handhaven correct afvalscheidingsgedrag in plaats van
proef om zelf huisvuil weg te brengen in wijkcontainers.

Nieuwe snelle fietsverbinding van Zeist-West naar
De Uithof
33.3% voor, 65.2% TEGEN,1.5% geen mening

•

Nee tegen houtenergiestation bij Dijnselburg.
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Onderwerpen door NieuwDemocratischZeist aan het
College gestelde schriftelijke vragen

Door NieuwDemocratischZeist ingediende verzoeken van
de raad aan het college (moties)
•

•

•
•
•

‘Maak van lantaarnpalen laadpalen’. Onderzoek naar
ombouw van lantaarnpalen met led-armatuur tot laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen (samen met 		
Seyst.nu).

•

Verkeersveiligheid van fietsers en gevolgen
openstelling busstation

•

Jongerenraad Zeist

‘Waarom betaald parkeren?’. Onderzoek naar de
totale parkeerkosten en -opbrengsten in Zeist in
vergelijking met andere gemeenten (samen met
CDA/CU/SGP).

•

Fietspad Zeist-West – De Uithof

•

Gevaar van kunststofsportvelden met rubbergranulaat

•

Aanleg tijdelijke bouwweg Lage Grond Zeist-West

•

Problematiek Oude Postweg 11 in Austerlitz

•

Faunapassages nieuwe Krakelingweg

•

Oprekken ‘rode contouren’ Bosch en Duin en
W.A. terrein in Den Dolder.

•

Abusievelijk verleende omgevingsvergunningen

•

Wachtlijsten in de jeugdzorg (samen met SP).

Betrek (nieuwe) bewoners van Kerckebosch bij de 		
planontwikkeling in hun wijk.

•

Omvorming kantoorpand Montaubanstraat 1 tot dure
woning, in plaats van goedkope woningen

•

Verplaatsing Aldi van Johan van Oldenbarneveltlaan
naar de Dijnselburgerlaan (samen met Seyst.nu).

Kosten eigen bijdrage ophalen grof afval en
scheidingskosten voor Zeister afvalstoffen zoals papier,
plastic en GFT.

•

Betaald parkeren in Zeist
•

•

Zorgwoningen en school in Austerlitz

Weghalen verkeerslichten kruising Schaerweijdelaan/
Jacob van Lenneplaan en voorstel onderzoek rotonde
op die plek

•

Sportservice Zeist
•

•

Gevolgen bouwactiviteiten Belcour voor de
ondernemers

Het verblijfsklimaat na de herinrichting van de Slotlaan.
Is de laan autoluwer, groener en aangenamer 		
geworden voor bewoners, consumenten en winkeliers?

Openbare bespreking van de reactie van het college
op de ingediende bezwaren tegen de verkeersbesluiten
Zeist-Centrum (Burgerinitiatief van de stichting
BeterZeist).

Dertien van onze top kandidaten voor NieuwDemocratischZeist
Van links naar rechts:
Gerard Poolman (17), Erik van der Hout (10), Gert van Ewijk (6), Hannie van Kippersluis (3), Jan Bredius (4), Bram Bouwman (5),
Koos van Gemeren (1), Petra Bakels (7), Renée Tessels-Hoogenraad (15), Chris Schrikenberg (16), Herman Beudeker (9), Frits Koster (8) en
Carlo Fiscalini (2)

