
 
 
 

JONGERENRAAD ZEIST       BESLUIT/ ADVIES/ INITIATIEF 
 
 
Onderwerp:    Routekaart Klimaatneutraal Zeist 
Begeleiding (ambtenaren en gasten): Eveline van der Aa en Remco Spoelstra 
d.d.:     3 april 2019  
 
BEELDVORMING  
 
De jongeren gaven aan dat het voorkomen van klimaatverandering belangrijk wordt gevonden. Ze maken zich 
zorgen. Ze zien het als hún probleem, ‘het gaat over ons’ en vinden het vervelend dat de mensen die nu over het 
Klimaat beslissen voor een groot deel niet de mensen zijn die met de consequenties moeten leven. Ze herkennen 
het probleem maar hebben niet allemaal dezelfde ideeën over de oplossing. 
 
In actie komen vinden de meeste jongeren belangrijk. Een aantal hebben ook gestaakt. Staken is belangrijk 
omdat het impact kan hebben, maar ook om de saamhorigheid met elkaar te versterken   
 
 
OORDEELSVORMING 
 
Het is belangrijk om:  

 Zelf in actie te komen (door bijvoorbeeld niet bij Ali Express bestellen, maar lokaal te kopen)  
 Het duurzaam alternatief makkelijk te maken (door informatie en gemak)  
 Bewustzijn te vergroten: de footprint van de huidige leefstijl inzichtelijk maken 
 Vliegtickets duurder te maken (daarmee alternatieven van vervoer aantrekkelijker maken)   

 
 
BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
 
Als input voor de routekaart gaven de jongeren mee:  

- Zorg voor doorstroming in het centrum: in de file staan zorgt voor extra uitstoot  
- Zorg voor doorstroming tussen USP en Driebergen: bijvoorbeeld door instellen groene golf  
- Zorg voor goedkoop OV (niet persé gratis), bijvoorbeeld ook tussen Bunnik en Zeist  
- Maak investeren in duurzaamheid financieel makkelijker (bijvoorbeeld door leningen voor lage inkomens)  
- Zorg voor toegankelijke simpele informatie  
- Steun maatschappelijke initiatieven (verbindingen)  

 
 
Afspraken 
 
Afgesproken is dat de jongeren:  

- Een uitnodiging ontvangen voor de bespreking van de routekaart in de Ronde Tafel (voorzien voor 13 juni 
a.s.) 

- Een terugkoppeling krijgen over de haalbaarheid van hun concrete adviezen  
- Worden uitgenodigd voor het Impact Event Duurzaam Zeist 2019 op donderdag 16 mei 2019. 

 
 
VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel: 13 juni a.s.:  
Anders namelijk: los daarvan een terugkoppeling op hoe hun adviezen een plek hebben gekregen in de 
routekaart.  



ADVIES OVERGENOMEN IN COLLEGEVOORSTEL / RAADSVOORSTEL 
JA: welk advies:  
DEELS: welk deel dan:  
NEE: waarom niet, wat is dan wel overgenomen?  
Anders namelijk:  
 
 

 
 
 

 


