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Verkiezingsprogramma
2018 – 2022
‘Meer oog voor de inwoners’
Wij worden niet aangestuurd
door de landelijke politiek, maar door u!
Daarom: Seyst.nu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ‘lokale Zeister Belang’ staat voorop!
Wij zijn een transparante partij die in contact staat met de Zeister bevolking
Inwoners beter en in een vroeg stadium betrekken bij gemeentelijke plannen
Zeist verder verduurzamen, een beter milieu en ‘nul op de meter’
Het bevorderen van de veiligheid voor jong en oud, binnen- en buitenshuis
Behoud van het groene dorpskarakter
Duidelijke visie op (ouderen)zorg, kunst & cultuur, sport en recreatie
Zeist als hèt Winkelhart van de Utrechtse Heuvelrug
Toezien op een efficiënt en transparant gemeentelijk bestuur
Voorkomen van lastenverzwaring door een doordacht financieel beleid
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1. VOORWOORD
Voor u ligt het verkiezingsprogramma ‘Meer oog voor de inwoners’ van de lokale
politieke partij Seyst.nu.
Dit programma omvat de standpunten en beleidsplannen van Seyst.nu voor de komende
vier jaar in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het geldt als
leidraad voor de raadsleden en de buitengewone raadsleden van Seyst.nu. Zij
committeren zich met hun kandidaatstelling voor Seyst.nu om de standpunten en
beleidsplannen van dit programma overtuigd en weloverwogen uit te dragen.
Seyst.nu is een lokale politieke partij met de oorsprong in de samenleving. Dit betekent
dat Seyst.nu onafhankelijk is en geen rekening hoeft te houden met landelijke en
provinciale politieke partijen en hun programma’s.
Seyst.nu is niet gebonden en kan daardoor echt en alleen voor de belangen van de
gemeente Zeist en haar inwoners opkomen. Veel meer dan bij andere partijen het geval
is. Seyst.nu zal zich ook de komende vier jaar daarom weer stevig inzetten voor het
belang van alle inwoners van de gemeente Zeist.
Onder meer door het dorpse karakter van Zeist en de kernen Austerlitz, Bosch en Duin,
Den Dolder en Huis ter Heide te behouden. De ideeën van Seyst.nu zijn gericht op een
plezierige en goed leefbare gemeente, in alle opzichten èn voor iedereen.
Voor de periode 2018 - 2022 heeft Seyst.nu als motto ‘Meer oog voor de inwoners’.
Uitgangspunt voor Seyst.nu is dat de inwoners van de gemeente Zeist ook de komende
jaren meer centraal moeten komen te staan. Dit geldt zowel in het besluitvormingsproces
als de inhoud van het te vormen beleid.
De inwoners dienen eerder bij de planontwikkeling te worden betrokken en tijdig te
worden geïnformeerd over beleidsvoorbereidingen.
De afgelopen jaren is er veel verbeterd, maar nog steeds stellen we vast, dat in de
gemeente Zeist nieuwe plannen ontwikkeld worden die pas in een laat stadium aan
omwonenden en overige belanghebbenden bekend worden gemaakt. Seyst.nu wil dat al
vanaf het begin van de planontwikkeling met alle belanghebbenden gesproken wordt om
hen zodoende te kunnen betrekken in de procedure en de uiteindelijke keuzes. Door veel
vroeger inspraak toe te laten heeft Seyst.nu het vertrouwen dat er uiteindelijk ook betere
plannen zullen worden ontwikkeld en er zeker meer draagvlak zal ontstaan bij de
omwonenden en overige belanghebbenden. De inwoner moet steeds het vertrekpunt
zijn.
Seyst.nu vindt dat de inwoners meer gediend zijn bij minder regels en van daaruit te
komen tot een meer compacte en effectieve overheidsdienst. Besparingen op onnodige
bureaucratie moeten eerst maximaal worden benut alvorens de lasten voor de inwoners
te verzwaren.
Seyst.nu zet zich de komende jaren weer in voor het verbeteren van het woon- en
leefklimaat voor de inwoners van de gemeente Zeist. Seyst.nu doet dat graag in de
interactie met de inwoners.
Meer inspraak, maar ook meer veiligheid. Meer bescherming voor inwoners tegen
criminaliteit, overlast en gezondheidsrisico's. Met behoud en versterking van onze groene
en kleurrijke omgeving en ons cultureel erfgoed. Seyst.nu zet ook in op sociale cohesie,
werkgelegenheid, vrije uren recreatie en speelgelegenheid voor de jeugd.
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De partij staat voor het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van de publieke
voorzieningen.
Seyst.nu hoopt dan ook dat zij bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op uw stem mag
rekenen, zodat zij in de gemeente Zeist de komende vier jaar, met de inwoners samen,
zich op de toekomst kan richten. Bij voorkeur door wederom zitting te nemen in het
college, zodat de invloed van Seyst.nu sterk blijft.
Kortom, ‘Meer oog voor de inwoners’, omdat dat simpelweg nodig is. Wij hopen daarom
op uw steun. U kunt op ons rekenen!
Veel leesplezier met ons verkiezingsprogramma en voelt u zich alstublieft uitgenodigd om
met ons van gedachten te wisselen.
Met vriendelijke groet,
Roy Luca
Lijsttrekker Seyst.nu
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ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022
2. SEYST.NU
Lokale politiek is belangrijk. Natuurlijk zijn ook landelijke partijen lokaal actief, maar er
zijn ook echte verschillen. Seyst.nu heeft, als lokale partij, haar grondvesten in de lokale
samenleving, terwijl de landelijke partijen in de gemeenten afdelingen zijn van de
landelijke partijen in Den Haag en daarmee dus binding hebben. Seyst.nu is totaal
onafhankelijk en heeft dus ook geen enkele binding met de landelijke politiek. Seyst.nu
kan zich dus altijd beperken tot de vraag of iets goed of niet goed is voor Zeist.
Seyst.nu is inmiddels niet meer weg te denken uit de politiek van Zeist. Al 12 jaar zitten
wij in de gemeenteraad. In die jaren hebben wij hard gewerkt en is de partij enorm
gegroeid. De eerste 8 jaar waren wij nog een oppositiepartij, de afgelopen 4 jaar een
trouwe coalitiepartner. Van de plannen, die wij 4 jaar geleden presenteerden, is
nagenoeg alles gerealiseerd. Een prestatie om met recht trots op zijn, maar de tijd staat
niet stil. We zijn ons aan het opmaken voor nog 4 jaar gemeenteraad. Het liefst weer in
een coalitie. Want dan heb je nu eenmaal de meeste invloed op de besluitvormingen en
kunnen wij het meeste voor Zeist betekenen.
Met trots presenteren wij onze plannen en ideeën voor de komende raadsperiode
2018 - 2022.
Eerst enkele ‘koppen’ per paragraaf, daarna ons uitgebreide programma.
3. LOKAAL ZEIST
- Behoud dorps en cultuurhistorisch karakter.
- Bruisend centrum.
- Spoorwegovergang Den Dolder blijft open.
4. GROEN ZEIST
- Behoud en onderhoud van groen en landschap.
- Groen en bloemrijk openbaar gebied.
- Compensatie gekapte bomen.
5. DUURZAAMHEID EN MILIEU
- Streven naar klimaatneutraliteit (2030) en klimaatbestendigheid (2050).
- Verdere verduurzaming bestaande woningen en bedrijfspanden.
- Beperking uitstoot CO2 en fijnstof.
6. VEILIGE WOON- & LEEFOMGEVING
- Veiligheid binnen- en buitenshuis.
- Inzet (mobiele) camerabewaking.
- Goede kwaliteit openbare verlichting.
- Bestrijding drank- en drugsoverlast.
7. BURGERPARTICIPATIE & COHESIE
- Transparante politiek.
- Bevorderen sociale netwerken in de wijk.
- Laagdrempelige en directe inspraak.
De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
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8. RUIMTELIJKE ORDENING & VOLKSHUISVESTING
- Transformeren lege bedrijfspanden naar woningen.
- Ten minste 30% sociale woningbouw.
- Terugdringen wachtlijsten.
- Experimenteren met ‘Tiny houses’.
9. FINANCIËN & BESTUUR
- Stabiel en financieel gezond beleid.
- Geen verdere lastenverzwaring.
- Minder tijdelijk personeel.
10. WINKELS & HORECA
- Het winkelcentrum van de Heuvelrug met gezellige horeca.
- Aantrekkelijk parkeerbeleid.
- Winkels en horeca toegankelijk voor iedereen.
11. BEDRIJFSLEVEN & ONDERNEMERSKLIMAAT
- Streven naar voldoende arbeidsplaatsen.
- Steun bij doorgeleiding mensen met een beperking naar betaald werk.
- Voldoende stageplekken bij gemeente en ondernemers.
12. VERKEER & VERVOER
- Doorstroming inkomend- en uitgaand verkeer.
- Openstelling Emmaplein voor alle verkeer.
- Blijvende aandacht voor kwaliteit fietspaden, wegen en trottoirs.
13. ZORG & SOCIAAL DOMEIN
- Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft.
- Zorg toegankelijk en vindbaar.
- Respectvolle ouderenzorg.
- Veel aandacht voor jeugdzorg.
14. JEUGD- & JONGERENBELEID
- Stimuleren deelname sport, recreatie en kunst & cultuur.
- Jeugd betrekken bij (her)inrichting wijken.
- Voldoende evenementen.
15. KUNST & CULTUUR en SPORT
- Iedereen moet kunnen deelnemen.
- Kunst, cultuur en sport moeten laagdrempelig zijn.
- Invloeden van andere culturen zijn waardevol.
- Weer invoeren van jaarlijkse Cultuurmarkt.
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16. ONDERWIJS
- Vrije schoolkeuze.
- Goede voor- en naschoolse voorzieningen.
- Aanpakken pesten.
- Schoolzwemmen.
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Zeist
De gemeente Zeist bestaat uit 5 woonkernen; Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en
Huis ter Heide. De grote nieuwe wijk Sterrenberg maakt deel uit van Huis ter Heide. Alle
dorpen hebben hun eigen identiteit en kenmerken. Zeist is een prachtige gemeente,
centraal gelegen in het land en midden in het groen van de Utrechtse Heuvelrug.
Zeist is van alle markten thuis, is rijk aan cultuur en je kunt er alle kanten op. Wandelen of
fietsen op de vele fietspaden in en rond Zeist. Winkelen, een hapje eten of even plaats
nemen in een gezellige horecagelegenheid, naar de film of een theater. Kortom: een dorp
met allure. Het gemeentehuis staat aan het Rond in Zeist.
2. SEYST.NU
Lokaal
- Seyst.nu is een lokale partij en daarom kan zij zich volledig richten op het voeren van
plaatselijke politiek zonder dat er een landelijke partij aan de touwtjes trekt.
- Het ‘Lokale Belang’ staat voorop.
- In dit licht zijn in de paragrafen 3 tot en met 16 de standpunten van Seyst.nu
opgenomen ten aanzien van de diverse onderwerpen.
- Seyst.nu is een groot voorstander van de versterking van de lokale democratie. Bij de
verschillende processen is de mening, de inbreng en de echte betrokkenheid van de
inwoners in een vroeg stadium erg belangrijk. De inwoners doen ertoe en naar de
inwoners moet zeker worden geluisterd en waar mogelijk, bij de besluitvorming
worden betrokken.
- Seyst.nu is geen voorstander van een algemeen referendum in de hele gemeente bij
lokale vraagstukken in een wijk, maar betrekt er liever buurt-, bewoners-,
winkeliersverenigingen en maatschappelijke organisaties bij.
3. LOKAAL ZEIST
Ons dorp Zeist en de woonkernen
Wij zijn trots op onze mooie gemeente. Prachtig gelegen in het centrum van het land,
midden in het groen van de Utrechtse Heuvelrug en op een steenworp van
historische steden als Utrecht en Amersfoort.
Zeist moet ons Dorp blijven!
Zeist is een zelfstandige gemeente en wil dat ook blijven, maar zoekt (regionaal) de
samenwerking waar dat nuttig of noodzakelijk is om zo schaal- en efficiency voordelen
te behalen en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te versterken.
Onze wensen:
- Het dorpse en cultuurhistorische karakter van Zeist dient behouden te blijven, met een
voorzieningenniveau van hoge kwaliteit.
- Geen stadse neigingen en geen alles overschrijdende plannen! Geen hoogbouw, tenzij
passend in de omgeving en niet het bestaand groen volbouwen. Zo veel mogelijk
herbestemmen van leegstaande kantoren en industrieterreinen.
- De wijkwinkelcentra - ook in de overige kernen - moeten op peil worden gehouden en
waar mogelijk worden verbeterd. Het winkelaanbod moet aansluiten bij de dagelijkse
behoeften en voorzieningen van de wijk of de kernen.
- Bij Seyst.nu staat voorop, dat Zeist prettig blijft om te wonen, te werken, te winkelen, te
verblijven en te recreëren.
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- De sociale samenhang is een belangrijk punt in ons programma en zal met diverse
initiatieven worden ondersteund.
- Veiligheid in ons dorp is een van onze belangrijkste speerpunten. Niet voor niets staat
dit hoog op onze lijst. Dit geldt op velerlei gebied, zoals verkeer, het bestrijden van
criminaliteit en overlast.
- Historisch besef, behoud bijzondere panden (monumentenzorg) en beschermd
dorpsaangezicht.
- Karakteristieke panden moeten weer een woonbestemming kunnen krijgen.
- Laat het woningaanbod en eventuele nieuwbouw aansluiten bij de vraag binnen de
gemeente Zeist.
- Gefaseerd bouwen naar behoefte met behoud van voorzieningenniveau.
- Behoud van het groen: kleurrijke bloemperken en -bakken, parken, landgoederen.
- Behoud en versterking van de cultuur- en natuurhistorische kwaliteiten van o.m. de
Stichtse Lustwarande en de Wegh der Weegen (Amersfoortseweg).
- De spoorwegovergang in Den Dolder moet open blijven.
- Onze ideeën zijn gericht op een plezierig en leefbaar Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin,
Den Dolder, Huis ter Heide, in alle opzichten èn voor iedereen.
Zeist als bruisende gemeente
Weliswaar willen we dat Zeist haar dorpse karakter behoudt, maar Seyst.nu wil dat
Zeist bruist en aantrekkelijk is voor mensen van binnen onze gemeente, maar ook van
daarbuiten!
Seyst.nu staat voor:
- Zeist als het bruisend winkelhart van de Utrechtse Heuvelrug.
- We willen Zeist weer op de kaart zetten om te winkelen, te recreëren en uit te gaan.
- In het ‘Bruisend Centrum’ dienen makkelijk toegankelijke en gebruiksvriendelijke
parkeerfaciliteiten te worden geboden. Inmiddels is het achteraf betaald parkeren
gerealiseerd, in de openbare parkeergarages met een slagboom zelfs met
nummerherkenning, zodat men niet meer steeds naar de meter hoeft te rennen om
een bon te voorkomen en men dus comfortabeler in Zeist kan verblijven.
Parkeren dient zo goedkoop mogelijk te zijn en mag geen melkkoe worden.
- Verder ontwikkelen Zeist centrum en andere kernen.
- Een aantrekkelijke uitstraling van de winkel- en uitgaanscentra.
- Geregeld organiseren van aansprekende evenementen op meerdere plaatsen in alle
kernen.
- Zeist moet schoon, mooi en veilig zijn.
De Zeister kernen
De gemeente Zeist bestaat uit 5 woonkernen: Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den
Dolder en Huis ter Heide met de nieuwe wijk Sterrenberg. Seyst.nu heeft oog voor alle
kernen en staat voor een sterke sociale en culturele verbondenheid.
- Seyst.nu heeft oog voor al haar woonkernen.
- Handhaven van goed openbaar vervoer en waar er geen openbaar vervoer
voorhanden is, alternatief vervoer bieden.
- De kernen vitaal houden, mede door het op peil houden van de voorzieningen.
- Initiatieven van belangenorganisaties in de kernen ondersteunen.
- Buurthuizen behouden.
- De spoorwegovergang Den Dolder moet open blijven.
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Spoorwegovergang Den Dolder

4. GROEN ZEIST
Wie zou er nou niet in Zeist willen wonen? In de dorpen zelf is al heel veel groen te
vinden. En met een beetje moeite ben je te voet of op de fiets in een handomdraai in de
prachtige omgeving met veel bos en schone lucht. Een verademing! Natuurlijk wil
Seyst.nu al dat moois bewaren en beschermen. Vandaar de hieronder genoemde kleine
greep uit onze wensen.
- Duurzaam bouwen met oog voor natuur- en (leef)omgeving.
- Behoud van het groen en landschap binnen de grenzen van de gemeente Zeist
`bossen, (bloem)perken en parken` en verdere uitbreiding daarvan (aankleding met
bloeiende planten en bloemenlinten van kruispunten, rotondes enz.).
- Aandacht voor het onderhoud van groen, behoud van kwaliteit van het groen.
- Het groene karakter van Zeist (haar kapitaal) dient bewaard en gekoesterd te
blijven.
- Groen en bloemrijk openbaar gebied aanleggen en behouden mede ten
behoeve van de bijenstand en andere insecten en dieren.
- Gekapte bomen dienen elders te worden gecompenseerd, liefst binnen onze eigen
gemeentegrenzen.
5. DUURZAAMHEID EN MILIEU
Het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. Dat heeft grote gevolgen, ook bij ons. Die
gevolgen moeten worden bestreden. De uitstoot van CO2 moet drastisch omlaag.
Vanaf 2020 wordt alle nieuwbouw energie neutraal gerealiseerd. Dat is zo afgesproken
en is een belangrijke stap om onze ambities met betrekking tot klimaatneutraliteit
(2030) en klimaatbestendigheid (2050) waar te kunnen maken. Maar daarmee zijn we er
nog lang niet.
Ook bestaande woningen en andere gebouwen moeten worden verduurzaamd.
Geleidelijk van het aardgas af en nul op de meter. Zelfs het koken gaat straks uitsluitend
elektrisch.
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Dat is zeker mogelijk. De benodigde techniek is al aanwezig en wordt in snel tempo
verder ontwikkeld.
Seyst.nu wil dat de inwoners daarbij worden geholpen door middel van subsidies en
duurzaamheidkredieten.
Er zijn tegenwoordig veel innovatieve en duurzame technieken beschikbaar, waaronder:
- Opwekking van energie door middel van zonnepanelen.
- Het gebruik van warmtepompen in plaats van de gasketel.
- Het gebruik van bodem- en aardwarmte.
- Het gebruik van de sterk isolerende ‘groene daken’.
- Winning van rioolwarmte.
- Horizontale windrotors.
Veel mensen geven tegenwoordig al energie terug aan het elektriciteitsnet, wat zelfs
weer geld oplevert. Dat wordt salderen genoemd. Energiebedrijven willen daarvan af.
Seyst.nu wil de betreffende regelingen behouden en ook hierover de inwoners voorzien
van juiste en eerlijke informatie.
Ten gevolge van de klimaatveranderingen is het karakter van het weer sterk aan het
veranderen. Er is vaker wateroverlast, maar daarnaast zijn er ook perioden met droogte.
Soms is er dus te veel water, soms te weinig, dat vraagt om maatregelen. Niet voor niets
is de ambitie vastgelegd om in 2050 ook klimaatbestendig te zijn. Het is belangrijk dat de
inwoners met voorlichting van deze problematiek bewust worden gemaakt.
Enkele duurzame maatregelen, waar Seyst.nu achter staat:
- Verdere verstening van (particuliere) tuinen moet worden ontmoedigd, zodat het
water beter in de grond kan wegzakken.
- Afkoppeling van de hemelwaterafvoeren van de riolering moet worden bevorderd en
gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door het gebruik van regentonnen. Dit om de daling van de
grondwaterstand te verminderen en periodieke overbelasting en een kostbare
uitbreiding van het rioolstelsel te voorkomen.
- De aanschaf van regentonnen en hydro blokken moet worden gestimuleerd en weer
gesubsidieerd.
- Verbeteren, maar in ieder geval monitoren van het rioolsysteem en het aanleggen van
waterbergingen, zoals wadi’s en andere opslagvoorzieningen van tijdelijk
wateroverschot.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel andere duurzame ontwikkelingen.
Seyst.nu heeft de afgelopen 4 jaar, met dank aan onze inwoners voor hun inzet, al een
enorme slag gemaakt in de verduurzaming van de afvalverwerking. Inmiddels wordt
70 - 80% van het afval gescheiden in grondstoffen, PMD en restafval. Seyst.nu streeft
naar nog verdere verduurzaming.
We noemen enkele ontwikkelingen waar wij achter staan:
- Circulaire economie. Hergebruik en recycling moeten voorop staan in het gemeentelijk
beleid.
- Een goede voorlichting aan de inwoners, instellingen en bedrijven. De gemeente
stimuleert en steunt daadwerkelijk initiatieven voor hergebruik (kringloop- en
weggeefwinkels etc.), omgekeerd inzamelen en recycling.
- Het gebruik van LED-lampen in openbare verlichting.
- Het gemeentelijk bedrijfswagenpark omschakelen naar groen gas en elektriciteit.
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Fijnstof, CO2-Uitstoot
Het moge duidelijk zijn, dat de uitstoot van CO2 zo veel als mogelijk moet worden
beperkt, zowel huishoudelijk als industrieel. Ook onze inwoners kunnen daar een mooie
bijdrage leveren. Onder meer door het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden.
Op internet zijn heel veel tips te vinden die daarbij kunnen helpen.
Daarnaast hebben we te maken met fijnstof. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling
waar mensen veel last van kunnen hebben. Het is schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof
komt vooral in de lucht door verbranding van fossiele brandstoffen en door
dieselmotoren. De hoeveelheid fijnstof in de lucht moet dan ook zo veel mogelijk
worden beperkt.
Zoals bekend zal het, zonder aanvullende duurzame energiesystemen, heel moeilijk
worden de neergelegde ambities met betrekking tot klimaatneutraliteit in 2030 te
realiseren. Zoals er is afgesproken lopen er op dit moment nog grote onderzoeken met
betrekking tot reductie van uitstoot van CO2 en fijnstof, alsmede een kostenanalyse,
inzake de nieuwste technieken van een eventueel te realiseren houtenergiestation en
een bio-vergistingsinstallatie. Seyst.nu zal de uitkomsten van die onderzoeken
afwachten alvorens een definitief standpunt ter zake in te nemen. Er zal voor Seyst.nu
wel sprake moeten zijn van een significante reductie.
Elektrische vervoersmiddelen
Het gebruik van elektrische vervoersmiddelen zoals auto’s, fietsen en scooters neemt in
snel tempo toe. Het is, volgens Seyst.nu, dan ook noodzakelijk het aantal oplaadpunten
uit te breiden.
Geluidsoverlast Verkeer
Het is een landelijke trend dat steeds meer auto’s, brommers en motoren te veel geluid
produceren door ontoelaatbare aanpassingen van onder meer uitlaatsystemen. Binnen
de gemeente Zeist dient hier meer gericht op gecontroleerd en gehandhaafd te worden,
omdat inwoners grote hinder ondervinden van te luidruchtige voertuigen.
Lichtvervuiling
Ten slotte noemen we de lichtvervuiling. Op veel plaatsen, met name langs straten en
fietspaden, brandt de hele nacht verlichting, zonder dat er iemand voorbij komt. Dat kan
tegenwoordig anders. Slimme lantaarnpalen, die pas gaan oplichten als er iemand in
aantocht is. Seyst.nu zou het gebruik van deze slimme verlichting willen aanmoedigen.
6. VEILIGE WOON- & LEEFOMGEVING
Zeist is een fijne gemeente om te wonen. Maar voor de beleving van het woongenot is
het ook belangrijk dat mensen zich veilig voelen. In de avond en nacht moet je
gewoon veilig over straat kunnen, waar dan ook. Je moet er toch ook op kunnen
vertrouwen dat je eigendommen niet zomaar worden weggenomen. Bovendien wil je
graag dat de kinderen over goed onderhouden fietspaden en goed beveiligde
oversteekplaatsen veilig naar en van school kunnen. Seyst.nu is verantwoordelijk voor
de breed gedragen veiligheid rond de scholen o.a. de gele en rode inrichting.
Daarnaast Is het natuurlijk van belang dat kinderen veilig in de wijk kunnen spelen. Dank
zij Seyst.nu zijn er in de afgelopen 4 jaar meerdere veilige gecertificeerde speelplaatsen
gerealiseerd.
De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
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Een veilig Zeist is alleen te realiseren als alle maatregelen in elkaar grijpen, waardoor er
een voelbaar en consistent beeld over veiligheid ontstaat.
Wij denken hierbij aan:
- Veiligheid op straat voor iedereen.
- Mensen in Zeist moeten zich veilig kunnen voelen, binnen- en buitenshuis, overdag,
’s avonds en ’s nachts.
- Het bevorderen van het gebruik van sociale netwerken, zoals buurtapps en dergelijke.
- Veilige en goede voet- en fietspaden en routes naar en van school, werk en recreatie.
- Onnodige verkeersobstakels verwijderen, herzien en/of voorkomen.
- Goede kwaliteit van de openbare verlichting.
- Snelheid beperkende en signalerende maatregelen, ook binnen de 30 km zones, met
name rondom scholen, waaronder onze eigen gele- en rode inrichting.
- Meer blauw op straat: de Boa’s.
- Het verder uitrollen van de preventieteams in de wijken en woonkernen.
- Terugdringen criminaliteit, zoals woning-, auto-inbraken en winkeldiefstallen.
- Bestrijding drank- en drugsoverlast.
- Beperking overlast bij winkel- en uitgaanscentra, op parkeergelegenheden en in
recreatiegebieden.
- Snelle inzet van slimme (mobiele) camerabewaking, waar en wanneer nodig.
- Bestrijding van loverboys en van uitbuiting van jongeren.
- Lik op stuk beleid op het aanbrengen van schade aan andermans eigendommen.
- Het tegengaan van illegale graffiti en verhalen van de toegebrachte schade.
- Meer verantwoordelijkheid voor de bewoners bij de instandhouding van de kwaliteit
en veiligheid van de eigen woonomgeving.
- Stimuleren WhatsApp groepen.
7. BURGERPARTICIPATIE & COHESIE
Participatie betekent deelnemen. Seyst.nu vindt dat onze inwoners werkelijk moeten
kunnen deelnemen aan het maken en voorbereiden van gemeentelijke plannen.
De afgelopen jaren zijn er best stappen gemaakt, maar nog steeds stellen we vast, dat in
Zeist nieuwe plannen ontwikkeld worden die pas in een zeer laat stadium aan
omwonenden en andere belanghebbenden worden bekend gemaakt.

De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
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Seyst.nu wil, dat al in de beginfase van ieder projectplan een goed interactief proces
plaats vindt en de directe omgeving en andere belanghebbenden worden
geïnformeerd, waardoor er zeker meer draagvlak zal ontstaan.
- Ten behoeve van de sociale cohesie wil Seyst.nu de komende jaren inzetten op meer
gezellige evenementen, overal in de gemeente.
- Sociale initiatieven ondersteunen in de wijken i.s.m. bewoners, ondernemers,
gemeente, en maatschappelijke organisaties.
- Bevorderen sociale netwerken in de wijk.
- Aanmoedigen en ondersteunen van burgerinitiatieven.
- Laagdrempelige inspraak.
- Plannen voor besluitvormingsproces vroegtijdig aan inwoners presenteren.
- De mening van de inwoners serieus laten meewegen bij de besluitvorming.
- Transparante politiek, doen wat je belooft!
- Betrekken van buurt-, bewoners-, winkeliersverenigingen en maatschappelijke
organisaties.
8. RUIMTELIJKE ORDENINGEN & VOLKSHUISVESTING
Woningbouw
Zeist heeft zich steeds ruimhartig opgesteld ten opzichte van mensen die door
oorlogsgeweld huis en haard hebben moeten verlaten. Seyst.nu vindt, dat deze mensen
een eerlijke kans moeten krijgen om zich in onze gemeente te vestigen en een nieuw
bestaan op te bouwen. Daarbij vindt Seyst.nu ook dat de eigen traditionele wachtlijsten
niet mogen worden vergeten.
Mede daardoor is er in Zeist een forse druk op het beschikbare woningbestand.
Vandaar ook dat er in Zeist is afgesproken om de woningbouw breed te versnellen,
waarbij voor Seyst.nu onverminderd geldt, dat er tenminste 30 - 40% bestemd moet zijn
voor sociale woningbouw.
Hierbij willen wij ook dat structureel leegstaande kantoorgebouwen, waar mogelijk,
worden getransformeerd in betaalbare woningen.
Daarnaast wil Seyst.nu ook graag experimenteren met ‘Tiny Houses’.
Sociale- en Middeldure Huurwoningen
(Sociale huurwoningen: Huur maximaal € 710,68 p/m.)
(Middeldure huurwoningen: Huur tussen € 710,68 en € 971,00 p/m.)
Ook zal er aandacht besteed moeten worden aan het (doen) realiseren van sociale- en
Middeldure huurwoningen. Het is namelijk een van de middelen om de doorstroming in
de woningmarkt, met name in het segment sociale huurwoningen, te bevorderen. Ook
kan dit type huurwoningen dienen om senioren, die hun grote (koop)woning willen
verlaten, te huisvesten.
Ouderenhuisvesting & Ouderenzorg
Er moet een ruimer aanbod komen van passende woonruimte. Dergelijk beleid bevordert
de doorstroming, waardoor gezinswoningen beschikbaar komen. Gestreefd wordt naar
een meer gedifferentieerd aanbod van woonvormen.
Het streven is om ouderenzorg te realiseren die bestaat uit flexibele arrangementen van
wonen, diensten en zorg en die passen bij de leefstijl van de ouderen van nu en straks,
zoals dat bijvoorbeeld in Austerlitz wordt gerealiseerd.

De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide

14

VERKIEZINGSPROGRAMMA SEYST.NU d.d. 14 februari 2018

In het kort:
- Bij nieuwbouwplannen het percentage van tenminste 30% sociale woningbouw
handhaven en dan in het bijzonder voor het segment goedkope en middeldure
huurwoningen, met name voor starters, herstarters, statushouders en
eenpersoonshuishoudens.
- Extra aandacht voor de bewonersgroep senioren.
- Transformeren van bestaand onroerend goed (leegstand) naar woningbouw, al dan
niet gemengd met andere functies, bevorderen.
- Bevorderen van het realiseren van (tijdelijke) Tiny Houses projecten.
- De wachtlijsten dienen te worden teruggebracht, liefst gehalveerd. Met name onze
jongeren moeten in onze gemeente kunnen blijven wonen.
9. FINANCIËN & BESTUUR
Duurzaam financieel evenwicht
Seyst.nu staat voor een duurzaam financieel evenwicht, waarbij ruimte is voor nieuw
beleid via heroverweging vanuit het bestaande beleid.
Budget overschrijdende projecten of andere tekorten moeten niet zomaar verhaald
kunnen worden op de inwoners.
- Een stabiele en financieel gezonde gemeente.
- Uitgangspunt is geen verdere lastenverzwaring.
- Oppotten van financiële middelen is geen doel op zich en overschotten behoren dus
aan de gemeente Zeist en haar bewoners te worden teruggegeven in de vorm van
waardevolle en duurzame projecten.
- Onnodige en geld verslindende onderzoeken dienen te worden voorkomen.
- Minder inhuren van tijdelijk personeel in het belang van het borgen van de
continuïteit.
Besturend Zeist
- De gemeente als dienstverlenend orgaan voor de inwoners van de gemeente Zeist.
- Taken moeten kunnen worden uitbesteed wanneer die door zelfstandige
ondernemingen beter kunnen worden uitgevoerd. Bij voorkeur door bedrijven uit Zeist.
- Vergroten openheid van de gemeente.
- Regels moeten inzichtelijker gepresenteerd worden.
- Waar mogelijk regels vereenvoudigen en verminderen (dereguleren).
- Het uitvoerend gemeentebestuur dient objectief en transparant de regels te
handhaven.
- Non-bureaucratisch gedrag en duidelijkheid.
- Als er onderzoeken of interactieve processen lopen die onder de rechter zijn, is het voor
Seyst.nu van groot belang om de uitkomsten daarvan netjes af te wachten.

- U10 (Utrechtse 10 gemeenten, of meer) is goed voor de goede samenwerkingsverbanden van omliggende gemeenten, maar mag niet het alternatief en een
naamvervanging zijn van de (opgeheven) BRU (Bestuur Regio Utrecht).
10. WINKELS & HORECA
Zeist is fijn om te wonen. Daar hoort ook een aantrekkelijk aanbod van winkels en
horeca bij. Weliswaar willen we dat Zeist haar dorpse karakter behoudt, maar Seyst.nu
wil ook dat Zeist bruist en aantrekkelijk is voor mensen van zowel binnen als buiten
onze gemeente.
De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
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Na jarenlang gesteggel is er eindelijk een begin gemaakt met de aanpak van het
winkelcentrum De Clomp. Seyst.nu heeft in dat proces een grote rol gespeeld. Het
winkelbestand wordt totaal vernieuwd. Uiteindelijk is er naast de winkels plaats voor 3
grote supermarkten. In het project komt ook een flink aantal woningen, circa 60 en
natuurlijk is er een passende hoeveelheid parkeergelegenheid. Volgens de planning
wordt het complex in 2021 opgeleverd. Een hele klus, maar dan heb je ook wat.

Winkelcentrum De Clomp

- De wijkwinkelcentra - ook in de overige kernen - moeten op peil worden gehouden en
waar nodig en mogelijk worden verbeterd. Het winkelaanbod moet aansluiten bij de
dagelijkse behoeften en voorzieningen van de wijk of de kernen.
- Zeist als hèt winkelhart van de Utrechtse Heuvelrug met een kwalitatief goed
winkelaanbod en gezellige horeca met terrassen.
- Een schone gemeente, voorkomen van vervuiling en adequate reiniging uitvoeren.
- Duidelijke visie en identiteit van ondernemend Zeist voor het winkelend publiek van
binnen en buiten de gemeente Zeist.
- Zoveel mogelijk achteraf betaald parkeren ten behoeve van rust voor winkelend
publiek, bewoners en ondernemers.
- Betere bewegwijzering, naar en in het centrum, voor wat betreft de
parkeermogelijkheden en ook de uitgaande routes.
- De winkels en horeca dienen bereikbaar en toegankelijk te zijn voor alle doelgroepen,
dus ook voor mensen met een beperking.
- Leegstand winkelpanden voorkomen en een actief beleid voeren door tijdelijke
invulling lege etalages/winkels.
- Ruimere en eenvoudiger regelgeving voor initiatieven van de ondernemers en
middenstand van de gemeente Zeist.
11. BEDRIJFSLEVEN & ONDERNEMERSKLIMAAT ZEIST
De werkgelegenheid blijft een belangrijk punt voor Seyst.nu. Bestaande
werkgelegenheid dient behouden en onderhouden te worden. Ook willen we
maatregelen nemen zodat bedrijven in Zeist willen blijven en dat nieuwe bedrijven de
weg naar Zeist vinden.
Hierbij kunnen stimuleringsmaatregelen bevorderend werken, ook juist voor starters.
De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
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Seyst.nu is een groot voorstander van de verdere ontwikkeling van Smartcity om de
bewoners en bezoekers van dienst te kunnen zijn.
Werk & bedrijvigheid
- De gemeente Zeist dient te streven naar voldoende diverse en evenwichtige
arbeidsmogelijkheden voor de eigen inwoners.
- De gemeente Zeist dient vooral in te zetten op vestiging van bedrijven en (landelijke
en regionale) servicebureaus op het gebied van de Unique Selling Points (USP’s)
van Zeist. Dit door de centrale ligging, duurzaamheid, groene gezonde omgeving, zorg,
toerisme en recreatie.
- Waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar
betaald werk, waarbij bedrijven zoals BIGA, Totem en andere bedrijven belangrijk zijn.
Verder gaat onze aandacht uit naar:
- Daadkrachtig en actief aanspreekpunt binnen de gemeente voor alle soorten
ondernemers; het ondernemersplein.
- Bevorderen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen (MVO/MBO).
- Stimuleringsregelingen met betrekking tot duurzaam ondernemen (MVO/MBO).
- Zeist aantrekkelijk maken en houden voor ondernemers (gevestigd en nieuwkomers).
- Vergroten werkgelegenheid door bedrijven naar Zeist te lokken.
- Bedrijven stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.
- De verbinding ondernemer, onderwijs en gemeente structureren en versterken.
- Er moeten voldoende stageplekken zijn bij de gemeente. Ondernemers worden
aangemoedigd stageplekken te creëren.
12. VERKEER & VERVOER
Zeist is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te verblijven. Daarvoor is het
noodzakelijk dat alle delen goed bereikbaar zijn voor mensen van binnen en buiten de
gemeente.
De afgelopen periode heeft er een forse update plaats gevonden van het netwerk van
voet- en fietspaden en wegen, vanwege veel achterstallig onderhoud. Zeist kan er straks
weer jaren tegen.
Een aantal projecten loopt nog, maar is wel al ingezet. Een mooi voorbeeld daarvan is de
verbreding van de Utrechtseweg naar De Bilt met de bijbehorende fietstunnel, die
dankzij Seyst.nu gerealiseerd wordt.
- Doorstroming voor inkomend en uitgaand verkeer binnen de gemeente blijven
verbeteren.
- Bewegwijzering binnen de gemeente verbeteren.
- Duidelijke routes vracht- en werkverkeer (aangeven op bewegwijzering).
- Goede planning, coördinatie en bewaking van werkzaamheden aan het wegennet.
- Evaluatie van de verkeersmaatregelen en hieruit lering trekken voor eventuele
aanpassing van de maatregelen.
- Het open stellen van het Emmaplein tussen de Antonlaan en de Montaubanstraat voor
alle verkeer voor bereikbaarheid en doorstroming, maar wel voorzien van veilige
oversteekplaatsen.
- Realisering veilig verkeer en vervoer in overleg met belanghebbenden.
- Blijvende aandacht voor kwaliteit fietspaden, wegen en trottoirs.
De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
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Kruispunt Voorheuvel / rotonde Montaubanstraat

13. ZORG & SOCIAAL DOMEIN
De afgelopen jaren is steeds meer verantwoordelijkheid vanuit Den Haag naar de
gemeenten overgeheveld. In algemene zin betekent dit, dat er van onze inwoners wordt
verwacht dat deze meer zelfredzaam zijn en langer (naar vermogen) kunnen (blijven)
meedoen aan de maatschappij. De maatschappij is getransformeerd van een
verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, met een belangrijke plaats voor de
mantelzorg. Seyst.nu wil ook graag de saamhorigheid in de wijk bevorderen.
Maar voor Seyst.nu staat als een paal boven water:
Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft!!
Seyst.nu is solidair met kwetsbare inwoners, zoals:
- Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.
- Verwarde personen.
- Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
- Dementerende ouderen.
- Eenzame personen en mensen in een sociaal isolement.
Volksgezondheid
- Goede gezondheidszorg in de buurt met een goede infrastructuur 24/7.
- Zorg moet toegankelijk en vindbaar zijn (Zorgkaart).
- Geen verdere verschraling en afkalving van de voorzieningen in Zeist.
- Werkgelegenheid in de zorgsector behouden en innovatieve projecten en initiatieven
stimuleren.
- Mantelzorg stimuleren en ondersteunen in samenwerking met gemeente en
maatschappelijke organisaties. Tevens meer aandacht voor de rol, de positie en de
veiligheid van ouderen en mensen met een beperking.
- Waardering voor vrijwilligerswerk.
- De gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein zullen op de voet gevolgd
blijven worden en zo nodig zullen wij reparaties voorstellen.
- Georganiseerde zorg moet inzichtelijk zijn en snel inspelen op de behoefte, bijv. met
adequate thuiszorg en levering van hulpmiddelen. Geschikte werkzaamheden dienen
bij voorkeur te worden gegund aan de Zeister hulpverleners en instanties.
De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
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Jeugdzorg
De Jeugdzorg valt vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Seyst.nu zal
de vinger aan de pols houden, met als uitgangspositie, dat het kind het middelpunt is en
niemand tussen wal en schip valt.
- Bevorderen gezondheid van de jeugd; preventieve maatregelen hebben de voorkeur.
- Belangrijk is, dat in een vroeg stadium wordt gesignaleerd als kinderen een
problematisch alcoholgebruik ontwikkelen. Ook het vroegtijdig signaleren van
drugsgebruik, overmatig medicijngebruik, tienerzwangerschappen, agressief gedrag,
angsten en depressies heeft prioriteit.
- Wachtlijsten en/of schijnwachtlijsten in de jeugdzorg dienen te worden weggewerkt.
- Bij acute gevallen moet altijd maatwerk geleverd worden.
- Preventie schooluitval en thuiszitters.
Ouderenzorg
Mensen worden geacht langer thuis te blijven. Daar zitten natuurlijk risico’s aan vast,
want achter de voordeur kan veel mis gaan. Zo zijn er in Nederland jaarlijks meer dan
1 miljoen ongelukken binnenshuis waarvoor medische hulp nodig is, waarvan het
merendeel bij ouderen. Dit soort dingen zijn natuurlijk niet allemaal te voorkomen. Maar
het zou mooi zijn als mensen alert zijn naar elkaar en waar nodig een handje helpen.
- In Zeist is er een respectvol en sociaal ouderenbeleid, waarbij iedereen meetelt.
- Streven naar voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement.
- Ouderen maken volwaardig deel uit van de samenleving.
- Ouderen worden gestimuleerd en waar mogelijk geholpen, deel te blijven uitmaken
van de samenleving, onder meer, indien gewenst en nodig, met laagdrempelig en
betaalbaar vervoer naar en van winkelcentra, medische voorzieningen en dergelijke.
- Zeist als dementievriendelijke gemeente.
- Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van winkelcentra, winkels, recreatie, zorg en
medische instellingen.
- Aandacht voor ouderen met het oog op het langer thuis moeten en willen wonen.
Sociaal Zeist
Zeist is een sociale gemeente. In beginsel wordt van mensen verwacht dat zij zo veel en
zo lang mogelijk de eigen regie voeren. Waar dat even niet meer kan zijn er veel
regelingen waar mensen, indien noodzakelijk, gebruik van kunnen maken. Waar
nodig wordt er maatwerk geleverd.
- Seyst.nu is solidair met kwetsbare inwoners. Seyst.nu maakt zich sterk voor mensen
met een (fysieke en/of geestelijke) beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt
en bevordert hierbij de doorstroming naar de arbeidsmarkt.
- Seyst.nu wil dat iedereen deelneemt en deel blijft nemen aan de samenleving zonder
belemmeringen.
- Seyst.nu wil voorkomen dat mensen, door wat voor reden dan ook, in een sociaal
isolement terecht komen.
- Het wijkgericht werken moet nog verder worden doorontwikkeld.
- Speciale aandacht voor doorbraak- en maatwerkprojecten is vereist.
- Vroegsignalering van mensen met schulden heeft prioriteit.
- Saamhorigheid in de wijken bevorderen.
- Een goed en rechtvaardig minimabeleid.
De partij voor Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
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- Streven naar goede bereikbaarheid en toegankelijkheid, overal en voor iedereen.
- Faciliteren van voldoende laagdrempelige sport en cultuur.
- Seyst.nu wil dat de gemeente Zeist een thuis is voor iedereen, ongeacht afkomst en
religie.
- Openbaar werk moet binnen de gemeente in beginsel toevloeien naar de Zeister
sociale instellingen.
- Er moeten voldoende stageplekken zijn bij de gemeente. Ondernemers worden
aangemoedigd voldoende stageplekken te creëren.
- De sociale wijkteams zijn belangrijk en dienen voldoende gefaciliteerd te zijn.
- Ondersteunen buurtcoaches en hun werk in de wijken.
- Faciliteren en ondersteunen Voedselbank en dergelijke instellingen.
14. JEUGD & JONGERENBELEID
Het is de taak van iedere burger om onze jongeren de kans en de ruimte te geven zich
te ontplooien. Onze jongeren verdienen onze speciale aandacht. De jeugd heeft nu
eenmaal de toekomst.
Jong Zeist
- Aandacht voor kunst & cultuur en sport binnen het onderwijs (bv. schoolzwemmen,
lokaal concert- en tentoonstellingsbezoek).
- Jongeren betrekken bij de organisatie van activiteiten en festiviteiten.
- Voldoende spel- en speelmogelijkheden in en rondom de wijken en scholen.
- Jantje Beton norm toepassen voor speelplaatsen.
- Jeugd in een vroeg stadium betrekken bij de (her)inrichting van wijken en spel- en
speelmogelijkheden.
- Voldoende ontspanningsruimten en -mogelijkheden voor de jeugd.
- Voldoende evenementen voor de jeugd.
- Stimuleren sport en recreatie.
- Stimuleren deelname aan kunst & cultuur.
- Faciliteiten ter beschikking stellen bijvoorbeeld Wi-Fi.
- Aandacht voor de Jongerenraad.
15. KUNST & CULTUUR EN SPORT
Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van ieder
mens. Je kunt je ontspannen van school of de dagelijkse beslommeringen. Je komt
mensen tegen, je spreekt elkaar en wisselt meningen uit. Het voorkomt sociaal
isolement. Het niveau maakt in beginsel niet zo veel uit. Als je maar deelneemt!
Gelukkig hebben we in Zeist veel faciliteiten. Een bioscoop, grote en kleinere podia,
theaters en fraaie expositieruimten, waar de beeldende kunstenaars goed tot hun recht
kunnen komen. Er zijn in Zeist vele mogelijkheden om kunst en cultuur te ontdekken,
onder meer door theaterbezoek en beeldende kunst om je zelf te ontwikkelen op ieders
niveau.
Seyst.nu wil zich ook graag inzetten voor de uitvoerende podiumkunst, zoals o.a. muziek,
dans, ballet, opera, cabaret. Wij willen graag weer een jaarlijkse Cultuurmarkt
in het leven roepen voor en door Zeistenaren, waar de uitvoerende kunsten bij elkaar
kunnen worden gebracht.
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Voor de sport zijn er ook tal van mogelijkheden. Een keur aan binnen- en buitensporten
in en op kwalitatief goede sportcomplexen. De komende jaren wordt er gewerkt aan een
flinke upgrade van de buitensportcomplexen. Seyst.nu staat wel voor een
laagdrempelige toegang. Iedereen moet kunnen deelnemen, zowel fysiek als financieel.
- Alle Zeistenaren moeten kunnen sporten en kunstzinnig & cultureel actief kunnen zijn.
- Invloeden van andere culturen zijn waardevol en voegen iets toe.
- De gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende en
hoogwaardige sportfaciliteiten.
- Bevorderen van saamhorigheid door kunst & cultuur en sport voor jong en oud.
- Mogelijke samenwerkingsverbanden tussen sport en culturele evenementen met
gezamenlijk multifunctioneel gebruik.
- Kunst & cultuur in Zeist stimuleren.
- Duidelijkere aankondigingen van grote en kleine sportieve- en culturele evenementen.
Kunst & Cultuur
- Opnieuw invoeren van een jaarlijkse Cultuurmarkt.
- Kunst & cultuur is verbindend, sociaal, educatief en waardevol.
- Iedereen moet kunnen deelnemen, ongeacht afkomst of achtergrond.
- Kunt & cultuur is laagdrempelig en gevarieerd.
- De cultuur staat open voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.
- Mensen met een migratieachtergrond hebben een toegevoegde waarde.
- Deelname aan kunst & cultuur wordt gestimuleerd, onder meer op scholen.
- Organisatie van hoogwaardige evenementen wordt gestimuleerd en
gesteund.
- Steun voor vrijwilligersorganisatie, zoals bijvoorbeeld Het Gilde.
Sport
- Sport is verbindend, sociaal, gezond en helpt tegen eventueel overwicht.
- Iedereen, jong en oud, moeten deel kunnen nemen aan een sport naar keuze.
- Er is een brede keuze aan sporten.
- In het kader van de zelfredzaamheid moet iedereen de mogelijkheid hebben een
zwemdiploma te behalen.
- Er worden hoogwaardige evenementen georganiseerd en zo nodig gesteund.
16. ONDERWIJS
Op school word je als kind voorbereid op het verdere leven. Gelukkig hebben we in
Zeist een breed scala aan scholen en soorten onderwijs van uitstekende kwaliteit voor
alle leeftijdsgroepen en voor alle niveaus. Voor Seyst.nu is het daarnaast belangrijk dat
voor kinderen met een beperking ook een plek is op een school, het passend onderwijs.
De scholen werken samen op dit punt.
- Ieder kind gaat naar een school van zijn of haar keuze.
- Voorschoolse voorzieningen als voorbereiding op de basisschool dienen voor handen
te zijn.
- Goede naschoolse voorzieningen dienen te worden geregeld.
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- Voldoende aandacht voor kunst & cultuur en sport binnen het onderwijs (bv.
schoolzwemmen, lokaal concert- en tentoonstellingsbezoek).
- Het schoolzwemmen wordt gefaciliteerd.
- Wachttijden voor scholen dienen zo veel mogelijk te worden beperkt.
- De gemeente biedt tijdelijke en blijvende faciliteiten (lokalen), met name bij scholen
met plaatsingsproblemen.
- Het pesten op de scholen dient te worden aangepakt.

Seyst.nu streeft ernaar dat onze inwoners van Zeist houden!!!
Voor meer informatie over en achtergronden van onze partij
kijk op www.seyst.nu
Mocht u nog vragen hebben, laat het ons weten.
U kunt ons bereiken via E-mail: info@seystnu.nl
Seyst.nu
‘Meer oog voor de inwoners’
Daarom:
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