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Inwoners worden niet voldoende betrokken bij ruimtelijke ontwikkeling

Belangengroepen Zeist bezorgd
De acht grootste
belangenorganisaties
van Zeist hebben bij de
lokale politiek hun
ongenoegen geuit.
Volgens hen betrekt de
gemeente haar
inwoners onvoldoende
bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Dat
terwijl de wet dat wel
voorschrijft.
Maaike Kooistra
Zeist

De bouw van nieuwe huizen, de
mogelijke verlenging van de Uithoflijn richting Zeist, de komst
van windmolens en zonnevelden,
of het teruggeven van bebouwde
grond aan de natuur. Zomaar een
paar ruimtelijke ontwikkelingen
die Zeist en zijn vijf kernen de komende jaren te wachten kan komen te staan. De politieke kijk
daarop wordt door gemeentes

Nieuwe
rector
op KWC
Zeistenaar Thijs Jan van der
Leij (58) is de nieuwe rectorbestuurder van het KWC in
Culemborg. Hij volgt in die
functie Joke Hengefeld op die
met pensioen is gegaan.
Maarten Venderbosch
Culemborg

Van der Leij heeft een lange geschiedenis in het onderwijs.
Voordat hij rector-bestuurder
werd op het KWC is hij tekenleraar en leraar kunstgeschiedenis
geweest op scholen in Arnhem,
Ermelo en Amersfoort. In
Amersfoort was hij afdelingsleider, plaatsvervangend rector en
rector op het Farel College. Hier
nam hij, na 21 jaar, eind september afscheid.
De nieuwe rector ging naar de
pedagogische academie en studeerde daarna kunstgeschiedenis. Hij was toe aan een ‘nieuwe
fase’ en koos voor het KWC vanwege het brede pakket aan onderwijs, namelijk van praktijkonderwijs tot en met gymnasium en KWC-agora.
„De vele mogelijkheden die
aan leerlingen worden geboden
om het beste uit zichzelf te halen, vind ik bijzonder. Ik neem
voor mijzelf ‘honderd dagen’ in
acht om veel te luisteren, te vragen en te kijken wat het KWC
als verandering nodig heeft.”

je zegt ‘wij zijn voor gezond leven,
u ook?’” schetste Ernest Schuler
van Werkgroep Natuurlijk Zeist
West het verschil tussen het spreken over waarden en het hebben
over een concrete ambitie of duidelijk doel. ,,Het is belangrijk om
de ontwikkelingen helder te maken. Wat betekent het voor jou,
wat vind je het belangrijkst? Daar
vraagt de wet ook om.”

Knopen doorhakken

▲ Woningbouw

ten noorden van station Driebergen-Zeist. Inwoners
willen concreet betrokken worden. FOTO YOUR CAPTAIN LUCHTFOTOGRAFIE

vastgelegd in een zogenoemde
omgevingsvisie.
Een eerste aanzet werd daarvoor
afgelopen jaar gegeven met een
document dat ‘propositie’ heet. In
diverse sessies met inwoners werd
daarvoor een serie ‘waarden’ benoemd. Maar concrete plannen om
op te reageren, waren er nog niet.
En de inbreng van bewoners werd
bovendien nauwelijks teruggezien.
De vrees is nu dat inwoners
straks alleen nog op welhaast

dichtgetimmerde plannen kunnen
reageren, zo maakten vertegenwoordigers van Vereniging Lyceumkwartier, Belangenvereniging
Den Dolder, Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide, twee
verenigingen in Bosch en Duin,
Milieuzorg Zeist, Werkgroep Natuurlijk Zeist West en stichting
Beter Zeist duidelijk.
,,Als je hoort dat de gemeente
Zeist 5000 woningen wil bouwen
in Zeist-Noord, kom je natuurlijk
eerder in beweging dan wanneer

Natuurlijk zijn burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad
er om uiteindelijk knopen door te
hakken, benadrukte hij. ,,Maar zij
moeten zichzelf wel verrijken met
informatie in alle fases.”
Het vraagt ook om inzoomen én
zaken in samenhang bekijken, zo
schetsten de belangengroepen.
,,De kern Zeist, het is moeilijk om
daar dezelfde ruimtelijke waarden
voor aan te dragen. En voor Kouwenhoven, Lyceumkwartier, Kerckebosch en het centrum geldt
oook. Er zijn uiteraard verschillen,
dat hoef ik u niet uit te leggen”, zei
Sjoerd Schaafsma van Vereniging
Lyceumkwartier. Tegelijkertijd
doet het er ook toe om ontwikkelingen in de regionale context te
bekijken, zo werd benadrukt.
,,Wat betekent de bouw van wo-

ningen bij station DriebergenZeist bijvoorbeeld voor de Zeister
Lustwarande?” aldus Schuler.

Groei Utrecht

Dat de zogenoemde propositie later dit jaar ook uitgangspunt is
voor de inbreng van regionale
plannen, stemt de belangengroeperingen zo mogelijk nog bezorgder. Het aantal mensen dat in de
regio Utrecht woont, werkt en studeert, stijgt harder dan waar ook
in Nederland. Om die groei op te
vangen, zijn er in 2040 zo’n
125.000 woningen en ruim tachtigduizend banen nodig.
Dat betekent grote ambities
voor woningbouw, verkeer, werkgelegenheid en duurzame energie,
die impact heeft op alle regiogemeentes. Het maakt de bewonersgroepen in Zeist beducht dat dat er
opnieuw toe kan leiden dat inwoners helemaal niet meer worden
gehoord over ruimtelijke ontwikkelingen.
Leden van de gemeenteraad reageerden wisselend - van begripvol tot duidelijk makend dat de
verantwoordelijkheid ligt bij de
gemeenteraad als gekozen orgaan.
Ze formuleren binnenkort een gezamenlijk kijk op het signaal dat
bewoners hebben afgegeven.

Marathonwandelaar
Martijn Koning (51)
haalt 1000 kilometer
BILTHOVEN Halverwege!
Utrechter Martijn Koning (51)
wandelt vanuit Zuid-Frankrijk
elke dag een marathon. Om
bij de finish in Bilthoven na twee jaar zijn
moeder - zij lijdt
aan Alzheimer- te
feliciteren met
haar 92ste verjaardag. De wandelfanaat tikte
vandaag de 1000 kilometer aan, nog 1000
te gaan dus op weg naar
een emotionele hereniging.
Gemiddeld ligt Martijn voor
op schema. En dat valt hem alleszins mee. ,,Ik loop 44 kilometer per dag gemiddeld,
maar als ik geen slaapplaats
heb, loop ik vaak langer. Dan
start ik in het donker en zoek
ik in de schemer een oude
schapenschuur of iets dergelijks op.’’
Fysiek gaat alles prima.
,,Zoiets weet je nooit vooraf.
Hoewel ik mijn eerste paar
schoenen versleten heb nieuwe worden opgestuurd en ik natuurlijk regelmatig
spierpijn heb, mag ik niet klagen. Ik ben wel twee keer gevallen, dat gevaar ligt altijd op
de loer. Eén keer was ik teveel
met mijn telefoon in de weer,

en ging het mis. Oppassen
want één misstap kan het
einde van mijn Alzheimer Marathon Walk betekenen.’’

Steun

Hij is dankbaar
voor de steun die
hij onderweg
krijgt. ,,Ik heb regelmatig mooie
gesprekken bij de
mensen waar ik
slaap. Ze vragen me
vooraf wat ik nog nodig
heb en eten wil. Voor zaterdag
- als ik jarig ben - is me zelfs
een hotel aangeboden, een
mooi cadeau.’’
België nadert. ,,Ik krijg veel
moraal van de eerste duizend
kilometer. Loop nu in de Bourgogne, een prachtige streek.
Hier zouden ze me zo drie dagen op mogen sluiten, de wisseling van de seizoenen trekt
aan me voorbij, schitterend.’’
Zijn moeder is inmiddels op
de hoogte van zijn komst. ,,Ik
had het haar niet verteld. Maar
ze heeft de krant gelezen. Ze
zei: niemand heeft me ooit
verteld dat ik Alzheimer heb.
Dat past bij het ziektebeeld. Ze
zal blij zijn me te zien. Of ik nu
per vliegtuig, auto of lopend
kom, maakt voor haar niet uit.’’

