
Politiek Spreekuur

Raadzaal - publieke tribune

Werkbezoek

de vergaderingen. Wilt u meer 

weten over hoe de gemeenteraad 

werkt? Maak dan gebruik van Gast 

van de Raad: dan krijgt u eerst een 

uurtje uitleg over de vergadering 

en de onderwerpen en daarna 

schuift u aan op de publieke 

tribune. Informatie hierover staat 

op www.zeist.nl/raadactueel. 

U kunt zich daar ook aanmelden 

voor de wekelijkse 

publieksnieuwsbrief van de 

gemeenteraad. We zien u ook in 

2018 graag: bijvoorbeeld in de 

raadzaal, op werkbezoek of bij het 

Politiek Spreekuur!

De beste wensen voor 2018!

Terug- en vooruitblik
De raad in 2017

Het afgelopen jaar kende voor de 

gemeenteraad een aantal hoogte- 

en dieptepunten. Zo was de 

behandeling in de raad van het 

Masterplan Buitensport-

accomodaties een mooi moment: 

het sluitstuk van een lang proces 

waarbij een groot aantal 

sportverenigingen actief betrokken 

was. Bij de raadsvergaderingen zat 

de publieke tribune vol. Meestal is 

dat een teken van tegenstand maar 

in dit geval waren het bijna 

allemaal steunbetuigingen. 

En natuurlijk werd ook geluisterd 

naar degenen met pijnpunten. Een 

dieptepunt was vanzelfsprekend 

de verdwijning en moord op 

Anne Faber waarbij een bewoner 

van Aventurijn (WA Hoeve) 

betrokken was. Het gevoel van 

onveiligheid bij bewoners van 

Den Dolder is en blijft een grote 

zorg voor de gemeente en de 

gemeenteraad.
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De raad in 2018

Op 21 maart kiezen we met zijn allen 

een nieuwe gemeenteraad. Sommige 

raadsleden weten vrijwel zeker dat ze 

blijven, anderen weten al zeker dat ze 

niet meer terugkomen en voor vele 

anderen is het een spannende periode. 

Op dit moment hebben de meeste 

partijen hun kandidatenlijst en 

verkiezingsprogramma klaar en staat 

iedereen in de startblokken voor de 

campagne. Op bijeenkomsten,

op straat en langs de deuren vertellen 

zij graag over hun plannen en 

speerpunten voor de gemeente Zeist. 

De eerste uitslag is de 21 e in de avond 

bekend, uiterlijk vrijdag is deze 

preciezer omdat de voorkeursstemmen 

dan ook verwerkt zijn. Met die uitslag 

gaat de grootste partij aan de slag om 

een coalitie te vormen: een combinatie 

van partijen die samen een 

meerderheid hebben in de raad en die 

het eens kunnen worden over een 

gezamenlijk programma. Intussen 

hebben de nieuwe raadsleden de kans 

om zich in te werken. De griffie 

heeft daarbij een belangrijke rol: 

het regelen van bijeenkomsten, 

uitleggen van procedures en regels 

en het wegwijs maken in de 

organisatie.

Wat blijft 

Ook in 2018 zullen 33 inwoners van 

Zeist namens ons allemaal de 

gemeente op grote lijnen 

aansturen (kaderstellend), 

controleren en ons 

vertegenwoordigen. U bent altijd 

welkom op de publieke tribune bij 

Thuis in Zeist! 

De VVD wil daar in onze mooie groene 

gemeente voor zorgen. Uitgangspunt 

is daarbij dat we iedereen in staat 

willen stellen eigen keuzes te maken 

en het beste uit zichzelf te halen. Zeist 

moet in 2018 nog veiliger en 

toegankelijker worden. Letterlijk als 

het gaat om bereikbaarheid, figuurlijk 

als het gaat om ruimte te bieden aan 

inwoners en ondernemers om zelf 

activiteiten teontplooien. Wij wensen u 

toe dat u zich in 2018 meer dan ooit 

‘Thuis in Zeist’ zult voelen!

Fractie en bestuur VVD Zeist

CDA Zeist wenst iedereen een gezond 

en liefdevol 2018. 

Het CDA bedankt alle vrijwilligers en 

mantelzorgers die in 2017 het verschil 

voor een ander hebben gemaakt. Het 

CDA staat voor een Zeist dat we door 

willen geven, voor jong en oud. Dat 

doet het CDA graag samen met u, ook 

in 2018!

Namens CDA Zeist, 

Marcel Fluitman en Aline Pastoor

Wat gaat 2018 brengen? 

We wensen alle inwoners van de 

gemeente Zeist een gezegend en 

hoopvol nieuw jaar toe. We wensen 

elkaar toe dat we omzien naar elkaar, 

dat we oog hebben voor de schepping 

en zorg dragen voor alles wat ons is 

toevertrouwd. Dat zullen we samen 

moeten doen, die 

verantwoordelijkheid ligt bij ons 

allemaal. 

We wensen u daar allemaal Gods 

zegen bij toe!

Namens de ChristenUnie/SGP, 

Wouter, Pieter, Julian en Machiel

Hoe ziet jouw ideale Zeist eruit? 

In ons ideale Zeist zijn er voor iedereen 

gelijke kansen, bieden we zorg op 

maat en dragen een klimaatneutrale 

gemeente over aan onze kinderen. 

Met voorrang voor voetgangers en 

fietsers en een autovrije Slotlaan.

Fractie en bestuur van 

GroenLinks Zeist wensen jou en je

dierbaren een gelukkig 2018.

De PvdA-Zeist werkt voor alle 

Zeistenaren aan een nog beter Zeist 

waar iedereen mee kan doen en 

ongelijkheid wordt bestreden. 

Met een vast contract, een fatsoenlijk 

inkomen en een betaalbare woning 

voor iedereen. Goede en betaalbare 

zorg voor iedereen die dat nodig heeft 

en wonen in veilige wijken, door meer 

toezicht en verkeersveiligheid.

Want wie je ook bent, Zeist is 

van ons allemaal. 

De PvdA wenst u een goed 2018!

Ons speerpunt voor 2018 is ‘Meer oog 

voor de inwoner’. Als transparante 

partij staan we in contact met de 

Zeister bevolking en stellen het lokaal 

belang voorop. Wij willen veiligheid 

voor jong en oud, binnen- en 

buitenshuis, behoud van ons 

dorpskarakter en het groen en een 

duidelijke visie op (ouderen)zorg, 

sport, cultuur en recreatie. Zeist is het 

Winkelhart van de Utrechtse 

Heuvelrug. Wij willen onze inwoners 

beter en eerder betrekken bij 

gemeentelijke plannen en geen 

lastenverzwaring.
Fractie en bestuur van Seyst.Nu

Wij wensen alle bewoners van onze 

gemeente een mooi, gezond, 

inspirerend, gelukkig, wijs, gezellig

en eerlijk 2018 toe. Ook in dit nieuwe 

jaar staan wij als fractie graag voor 

iedereen klaar, zodat wij bij kunnen 

dragen aan een samenleving waar 

iedereen zich gehoord en gezien kan 

voelen!

Pieter Wout Duquesnoy, 

Annemieke Pluijgers, David Tompot 

en Jan Achterberg

D66 Zeist wenst alle inwoners van 

Zeist een gelukkig en kansrijk 2018!

  

Wij werken aan kansen voor iedereen. 

D66 staat voor goed onderwijs, goed 

wonen en een goed klimaat in onze 

gemeente. Daarom zetten wij ons in 

voor schone lucht, veilige fietsroutes 

en een samenleving waarin iedereen, 

jong en oud, zijn talenten maximaal 

kan ontwikkelen. 

De fractie van 

NieuwDemocratischZeist wenst alle 

inwoners van Austerlitz, Bosch en Duin, 

Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist een 

veilig, duurzaam, zorgzaam en 

democratisch 2018!

NieuwDemocratischZeist geeft u een 

stem in de raad. Besluiten worden niet 

over u en zonder u maar alleen nog 

met u genomen! Wij zetten ons in voor 

een inwonergericht, realistisch 

duurzaam en economisch vitaal Zeist.

Koos van Gemeren, Carlo Fiscalini, 

Jan Bredius en Gert van Ewijk

De verkiezingen 
komen eraan!

Wat is úw reden om te gaan 

stemmen? 

www.zeist.nl/83redenen 

Gemeenteraadsverkiezingen op

21 maart 2018.


