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BEELDVORMING  
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 
N.v.t. 
 

OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
Na een Kahoot en een presentatie over de Brede Milieuvisie werd aan de Jongerenraad gevraagd wat zij 
de belangrijkste onderwerpen binnen ‘milieu’ vinden en welke bedachte acties jongeren het meeste 
aanspreken. En welke acties ontbreken nog, volgens de jongeren?  
De jongerenraad ging hier onderling over discussiëren en presenteerden elkaar de uitkomsten.  
Tenslotte wilde de gemeente graag van jongeren horen hoe zij het beste benaderd en betrokken kunnen 
worden. 
 
Een punt waar discussie over ontstond (dilemma) was: Moet je vooral gaan voor onderwerpen waar 
mensen enthousiast voor zijn (waar de energie zit) of juist veel aandacht geven aan onderwerpen waar 
mensen nog niet voor warmlopen? Verleiden of verplichten. 
 

BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
Wat heeft de jongerenraad meegegeven over het onderwerp? Waar is iedereen het over eens en waar 
zit er verschil?  
 
De pijlers1, 2 en 3 spreken jongeren het meeste aan.  
Pijler 4 (gezonde milieukwaliteit) spreekt jongeren het minst aan. Door aan klimaat/energie en een 
groene leefomgeving te werken, wordt (zo vindt men) de milieukwaliteit vanzelf beter. Dus: meeste 
enthousiasme voor eerste 3 pijlers. 
 
Het onderwerp ‘Groen’ vinden jongeren belangrijk.  
Maatregelen voor bijen, geveltuinen en onderhoud van groen door inwoners krijgen veel bijval.  
Evenals het tijdelijk vergroenen van braakliggende terreinen.  
 
Verder krijgen de acties ‘Hergebruik stimuleren’ en Afvalpreventie’ opvallend veel steun. 
 
Over de wijze waarop je jongeren het beste kunt aanspreken was men het eens: kom gewoon naar 
scholen toe, maak lesprogramma’s over de onderwerpen. 
 

Afspraken 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  
 
- Michiel Beek koppelt terug aan de trekkers van de pijlers waar vooral de interesses van de jongeren 
liggen en op welke manieren de jongeren goed te benaderen zijn. 
 
 



VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel: n.v.t. 
 
Anders namelijk:  
In dit geval had het bestuurlijke besluitvormingstraject al plaatsgevonden. De Brede Milieuvisie en het 
uitvoeringsplan waren immers al vastgesteld. Het advies van de jeugdraad kan wel betrokken worden bij 
de uitvoering. Daarom ook lag de nadruk bij de bespreking op hoe jongeren bij de uitvoering betrokken 
kunnen worden, welke onderwerpen hen aanspreken en hoe ze goed benaderd kunnen worden. 
 

ADVIES OVERGENOMEN IN COLLEGEVOORSTEL / RAADSVOORSTEL 
 
JA: welk advies 

DEELS: welk deel dan 
NEE: waarom niet, wat is dan wel overgenomen  
 
Anders namelijk: zie ‘Vervolgprocedure’. 
 

 
 
  



Bijlage: Welke acties uit het uitvoeringsplan spreken jongeren aan 
 

Pijler 1 Klimaat en energie 
Opstellen energieplan 
Duurzaam bouwen 
Energiebesparing en duurzame energie bij bedrijven 
Global Goals 
Aanvullend idee:  
- Belonen met subsidies 
 

Pijler 2 Circulaire economie 
Pilot circulair inkopen: II 
5 deelprojecten (auto, fiets, meubels, gereedschap etc.) in 2020: III 
Afvalpreventie (consumindere: IIII IIII 
Stadslandbouw (biologisch) eetbaar groen telen: III 
Hergebruik: stimuleren en faciliteren Kringloopwinkel, Repaircafé en Weggeefwinkel Zeist: IIII 
Fair Trade gemeente (o.a. duurzame winkelroute): II 
 

Pijler 3: Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie 
Bijendag: IIII I 
Natuur inclusief ontwerpen: II 
Duurzame initiatieven en buurten ondersteunen: II 
Lezingencyclus: II (ook voor scholen) 
Adoptie boomspiegels en gemeentelijk groen: IIII 
Aanvullende ideeën: 
- Eenrichtingsverkeer en bredere bermen: I 
- Ecoducten voor dieren: II 
- Tijdelijk braakliggende stukken grond goed gebruiken: III 
 

Pijler 4: gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven 
Stimuleren (elektrisch) fiets en auto delen: III 
Lespakketten waterkwaliteit en –verspilling: I 
Zeist zonder zwerfafval: II 
Aanpak geluidsisolatie: II 
Aanvullende ideeën: 
- Rookvrije zones 
- Autovrije zones 
- Wegenbelasting (parkeergeld) omhoog, OV-prijs omlaag 
 


