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BEELDVORMING  
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 
 
Diverse vragen vanuit de Jongerenraad, waaruit blijkt dat de jongeren de complexiteit van regionale 
ontwikkelingen proberen te begrijpen. Uit de vragen blijkt dat men zich beseft dat diverse regionale thema’s niet 
op zichzelf staan, maar elkaar juist sterk beïnvloeden. Als snel werd duidelijk dat de thema’s Wonen, Mobiliteit, 
Werken/Economie en Natuur niet los van elkaar te zien zijn.  
 
OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
Veel. De jongerenraad hecht veel waarde aan het behouden van ons groen. Groen als kernkwaliteit in Zeist, 
zonder het te isoleren, wel om van te genieten. Daarnaast vinden de jongeren dat er ook ruimte moet zijn voor 
ontwikkeling en dat daarbij moet worden gezocht naar balans. Zo werd geopperd dat mobiliteit verbeterd moet 
worden, via een busverbinding naar Bunnik en een tramlijn naar de Uithof. Vooral bij het aanleggen van een 
tramlijn wilden de jongeren niet dat het Kromme-Rijnlandschap wordt aangetast. Daarom suggereren zij dat er 
een verbinding moet komen langs tunneltje De Bilt en de Utrechtse Weg.  
 
Wat betreft het thema Wonen vinden de jongeren dat er meer ruimte moet zijn voor woningbouw. Daarbij vinden 
zij betaalbaarheid en meerdere verdiepingen belangrijk. Geen flats, wel betaalbare appartementen van ongeveer 
4 verdiepingen. Middelhoog en niet te duur. Dit sluit volgens hen ook goed aan bij de werkgelegenheid in de zorg 
en industriële bedrijvigheid. Verassende ideeën voor meer werkgelegenheid en ondernemerschap op gebied van 
techniek en de creatieve sector. Dit is belangrijk om meer hoog opgeleide jongeren aan te trekken. Bijvoorbeeld 
na hun studie in Utrecht. Niet alleen om hier te komen wonen, maar ook te werken. Door goedkopere woon- en 
werkruimte te faciliteren, verleiden we mensen die nu nog forensen om zowel te wonen, als werken in Zeist. Zo 
kunnen we woon-werkverkeer ten dele ontlasten. 
 
BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
Wat heeft de jongerenraad meegegeven over het onderwerp? Waar is iedereen het over eens, en waar zit er 
verschil?  
 
- Werken: Zeist moet bruisen. Zet techniek, creatieve sector, zorg en jong talent centraal. Hoe? Bereikbaarheid, 
goedkope woningen, goedkope werkruimte en promotie van Zeist. 
- Groen: De jongerenraad zet groen centraal, maar vindt een balans met wonen, werken en energieopwekking 
belangrijk. Bekijk en beoordeel dit per locatie. Energie opwekken heeft voor jongeren de minste prioriteit, ten 
opzichte van behoud van groen.  
- Wonen: Meer middelhoge woningen, ongeveer 4-5 etages, op het dak ruimte voor beplanting. Betaalbaarheid is 
belangrijk. Profileer met de kwaliteiten van Zeist, ten opzichte van Utrecht. Aanvullend Tiny Houses.  
- Mobiliteit: drie suggesties. (1) Buslijn Bunnik-Zeist. (2) Fietsdriehoek tussen de Uithof, Zeist en Bunnik (met 
slimme verlichting). (3) Tramlijn Uithof via Universiteitsweg en de Utrechtseweg met een knooppunt bij tunneltje 
De Bilt.  
 
 
 



Afspraken 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  
 

- De Jongerenraad krijgt de PowerPointpresentaties en Position Paper toegestuurd; 
- Een vertegenwoordiging van de Jongerenraad levert tijdens de Ronde Tafel van 27 juni 2019 inspraak bij 

de gemeenteraad;  
- Erik maakt een memo voor het college van B&W.  

 
 
 
VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel:  27 juni 2019 
 
Anders namelijk:  
 
De gemeenteraad houdt zich op dit moment bezig met de wijze waarop het huidige lokale beleid zich tot elkaar 
verhoudt en tot dat van de regio (U10). Vanavond is met de Jongerenraad gesproken over de lange-
termijnambities tot 2040. Deze discussie zal op termijn ook door de raad gevoerd worden, maar dat is een 
vervolgstap die nog niet in deze fase speelt 
 
 
ADVIES OVERGENOMEN IN COLLEGEVOORSTEL / RAADSVOORSTEL 
 
JA: welk advies:  
DEELS: welk deel dan:  
NEE: waarom niet, wat is dan wel overgenomen?  
 
Anders namelijk:  
 
 


