
 

JONGERENRAAD ZEIST           BESLUIT/ ADVIES/ INITIATIEF 
 
 

Onderwerp:    Eerste Zeister Omgevingsvisie  
Begeleiding (ambtenaren en gasten): Fons van den Heuvel en Jorieke Vermeulen 
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BEELDVORMING 
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 
 
De jongerenraad was gevraagd om foto’s te maken van datgene wat voor hen waardevol is in hun 
leefomgeving, zodat daaruit de belangrijkste ‘waarden’ voor een goed leven in Zeist konden worden 
afgeleid.  
 
Het viel op dat de jongeren vooral het groene karakter van Zeist belangrijk vinden voor het woon- en 
leefplezier in Zeist. Denk aan het behoud van het Walkartpark, het Wilhelminapark en het Weidegebied in 
Zeist West. Waar de verwachting was dat waarden als ‘recreatie’ als hoogste uit de bus zouden komen. 
Daarnaast de culturele, historische rijkdom van Zeist. Met het Slot natuurlijk als ultiem voorbeeld.  
 

OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
Er ontstond een waardevolle dialoog, maar tevens dilemma, tussen de waarden ‘historie’ en ‘recreatie’. 
Denk aan het recreatief gebruik van het Walkartpark, en tegelijkertijd de bescherming van de historische 
waarden. En zo zijn er nog meer voorbeelden genoemd waar dit in Zeist op gespannen voet kan staan. 
 

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

 
De jongerenraad heeft ons duidelijk gemaakt wat voor hen de belangrijkste waarden zijn voor de 
openbare ruimte in Zeist, dus ‘groen’ en ‘cultuurhistorie’ als absolute toppers.  
 

AFSPRAKEN 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  
 
Er is afgesproken dat bij het vervolg van het participatieproces voor de omgevingsvisie, de jongerenraad 
opnieuw betrokken wordt, al dan niet in samenwerking met de gemeenteraad.  
 

VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel: X 
 
Anders namelijk: Het participatieproces wordt voortgezet in het eerste kwartaal van 2021.  
 

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

 


