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BEELDVORMING  
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 

 
Vragen over het hoe en waarom van een Omgevingsvisie Zeist; uit deze vragen blijkt de behoefte om echt te 
begrijpen wat het inhoudt, het belang van zo’n visie en vooral ook hoe dit document geplaatst moet worden 
binnen het palet aan andere (beleids)documenten die de gemeente heeft (en waarover de Jongerenraad heeft 
geadviseerd).  
Ten aanzien van de propositie en het optrekken met de omgevingsvisie in het participatietraject, werd de 
Jongerenraad al snel duidelijk dat dit een logische keuze is vanwege de grote overlap in thema’s.  
 

OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
Aan de hand van een vraag en een kaart is gesproken over de belangrijkste waarden van Zeist per deelgebied. 
Welke waarde kenmerkt nu welk gebied? De jongeren waren vrij eensgezind. Belangrijke dilemma’s als groen 
versus verdichten, dorps karakter versus meer stedelijk vormgegeven gebieden, het belang van een sterk 
centrum versus mobiliteit, en het belang van goede OV-verbindingen (zeker ook voor de dorpen), kwamen aan de 
orde. Conclusies waren o.a. dat niet iedere waarde op elke plek even zwaar weegt, dat het best lastig is om 
daarin keuzes te maken (want welke afweging maak je), en dat het belangrijk is om met elkaar het gesprek aan te 
gaan over deze waarden en afweging. De voorkeur van de jongeren zou zijn om dit gebiedsgericht te doen, 
omdat de gebieden zo verschillend zijn.  
 
Ten aanzien van de propositie van Zeist voor de regio, ging het gesprek in eerste instantie over het besef dat een 
ontwikkeling op het ene thema, ook gevolgen heeft voor andere thema’s.  Dat was de jongerenraad snel duidelijk. 
Aan de hand van een voorbeeld (de bouw van een appartementengebouw) hebben ze bedacht wat dit betekent 
voor andere thema’s waarbij ook naar oplossingen werd gezocht: groen (compenseren door groen op dak of pas 
bouwen na sloop ander gebouw), mobiliteit (geen parkeren voor auto’s, in de buurt van OV), werken (slimme 
combinaties maken met wonen aansluitend op doelgroep) en duurzaamheid (energieopwekkend met tuin op het 
dak).  
 
Daarna ging het gesprek – in relatie met het eerste onderwerp – over het belang van groeien en hoe dan. 
Knooppuntontwikkeling en een evenwichtige bevolkingsopbouw zijn speerpunten voor de jongeren. Het gesprek 
in de samenleving zou gevoerd moeten worden vanuit de kansen die groei met zich meebrengt. Als voorbeeld 
werd genoemd dat verdichten op een bepaalde plek geaccepteerd is, als het zorgt dat andere gebieden groen(er) 
kunnen blijven, en de winkels in het centrum open kunnen blijven. Zonder groei lukt dat niet. 
 
De jongeren geven als suggestie voor het gesprek met de samenleving dat het niet alleen gaat om wat inwoners 
willen. Het kan ook nuttig zijn om bewoners te bevragen wat er in hun wijk als eerste mag missen of mag afvallen, 
omdat het maken van keuzes onvermijdelijk is. Niet ieder gebied kan simpelweg open en groen blijven als 
gekeken wordt naar de opgaven die er liggen, maar uiteraard wil geen enkele inwoner dat er naast zijn/haar huis 
gebouwd wordt of een windmolen wordt geplaatst.  
 
Tot slot is gesproken over het belang van een evenwichtige bevolkingsopbouw en het differentiëren van 
woningtypes. Zo kan een betere mix van jong en oud zorgen dat er meer op elkaar wordt gelet (voorbeeld van 
jongeren in verzorgingshuis laten wonen). De betaalbaarheid van de woningen is daarbij een groot aandachtspunt 



voor de jongeren: “Grote dure huizen hebben we al genoeg in Zeist”. 
 

BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
Wat heeft de jongerenraad meegegeven over het onderwerp? Waar is iedereen het over eens, en waar zit er 
verschil?  
 
Gezamenlijk: 
Aan de hand van een waardenkaart het gesprek aangaan over de Omgevingsvisie is een leuke en zinvolle manier 
van informatie ophalen bij de samenleving. Doe dit dan wel per deelgebied want ieder gebied is anders en ook de 
mensen die er wonen. 
Benadruk de kansen van groei en de positieve meerwaarde voor de verschillende thema’s.  
Voer niet alleen het gesprek over wensen, maar ook over noodzakelijke keuzes. 
Meer (betaalbare) woningen zijn nodig om Zeist aantrekkelijk te houden en voorzieningen te behouden. 
Knooppuntontwikkeling als manier om wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid te koppelen zonder (of slechts 
beperkt) inbreuk te doen op groen. 
 

Afspraken 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  
 
Onderling wordt afgestemd we aanwezig is op 27 juni bij de Ronde Tafel/Debat over de Position Paper. 
 
 

VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel:  
 
Anders namelijk:  
 

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

 


