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BEELDVORMING  
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 
Wat er voor creatieve ideeën bestaan om de woonvoorraad in Zeist op te krikken. 
 

OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
De dialoog ging over : 
- is Zeist een aantrekkelijke woongemeente? 
- waar wil je na de middelbare school wonen ? 
- wat voor wensen heb je op je volgend woonadres? 
- heb je ideeën over hoe we in Zeist kunnen omgaan met een steeds krapper wordende woningmarkt ? 
 

BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
Wat heeft de jongerenraad meegegeven over het onderwerp? Waar is iedereen het over eens, en waar zit er 
verschil?  
 

1. De jongeren vinden Zeist een beetje saai. 
2. Het liefst willen ze zo snel mogelijk naar de grote stad. Als ze zijn uitgestudeerd zouden ze wellicht wel 

weer graag in Zeist gaan wonen. 
3. De eisen voor een volgende woonruimte zijn vrij miniem/ basaal: niet al teveel is nodig. 
4. Creatief omklappen van bv leegstaande kantoren naar woningen. 

 

Afspraken 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  
 
Dat is niet gebeurd: de jongerenraad was op dit moment nog in een beginstadium en moest zichzelf nog 
“uitvinden” qua procedures, opzet etc. 
 

VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel:  
Bij de woonvisie is een andere procedure gevolgd,  nl. via een “ruitmodel”.  Er is geen Ronde Tafel gehouden. 
Eerst heeft een kaderbijeenkomst met de raad plaatsgevonden, waarna vervolgens sleutelbijeenkomsten met 
stakeholders zijn georganiseerd. Vervolgens zijn we weer teruggekomen  bij de raad. 
 
Anders namelijk:  
 

ADVIES OVERGENOMEN IN COLLEGEVOORSTEL / RAADSVOORSTEL 
JA: welk advies 
DEELS: welk deel dan 
De jongerenraad heeft niet echt een advies gemaakt. Zij gaven meer aandachtspunten mee die ze belangrijk 
vonden. Voor wat betreft enkele punten, zoals wat vinden jongeren belangrijk qua huisvesting, en het 
omklappen van kantoorgebouwen zijn deze opmerkingen meegenomen. 
NEE: waarom niet, wat is dan wel overgenomen  
Anders namelijk:  
 

 


