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Thuis in Zeist betekent voor de 

VVD een veilig Zeist waar ie-

dereen, jong en oud, onbezorgd 

naar werk, school of sport kan 

gaan. De VVD pakt overlast aan 

en zorgt dat er meer handha-

vers op straat zichtbaar zijn. 

Een aantrekkelijk, groen en 

duurzaam Zeist, waar iedereen 

zich Thuis in Zeist voelt. Een 

Zeist waar inwoners en onderne-

mers trots op zijn! Een plek waar 

iedereen actief en gezond kan 

leven en waar we op het gebied 

van duurzaamheid een voorbeeld 

zijn voor Nederland!   

Een democratisch Zeist waar in-

woners zelf verantwoordelijkheid 

kunnen nemen voor de toekomst 

van hun leefomgeving en waar 

mensen gewaardeerd en ge-

steund worden om hun initiatie-

ven die bijdragen aan het gevoel 

van Thuis in Zeist. De VVD staat 

voor een politiek die in verbin-

ding staat met eigen inwoners, 

meer luistert en meedenkt met 

inwoners.

Een succesvolle integratie van 

nieuwkomers in de samenleving. 

Nieuwe inwoners kunnen  alleen 

Thuis in Zeist zijn als ze naast 

de rechten ook de plichten van 

het Nederlanderschap vanuit het 

hart onderschrijven en dat actief 

uitdragen door te werken en bij 

te dragen aan onze samenleving.

Een economisch sterk Zeist, 

met werkzekerheid en lasten-

verlichting voor burgers (lagere 

parkeertarieven) én bedrijven 

(afschaffing precario). Met een 

bruisend centrum waar inwoners 

comfortabel kunnen winkelen en 

ondernemers de ruimte krijgen 

om te ondernemen.

6 KERNPUNTEN VAN DE VVD ZEIST THUIS IN ZEIST

Een gezond, sportief, cultureel 

Zeist met mensgerichte zorg 

dichtbij, de beste sportvoorzie-

ningen van de regio (meer geld 

naar de sportaccommodaties), 

meer culturele activiteiten voor 

alle generaties (cultuurhuis in 

het centrum) en waar goed on-

derwijs wordt gegeven met vrij-

heid van keuze voor een school 

(geen wachtlijsten meer).

Op 21 maart 2018 gaat u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Het belang van de lokale verkiezingen is groot en 
groeit de komende jaren doordat de gemeente over steeds meer zaken gaat die uw leven aangaan. Denk alleen al aan 
uw veiligheid, de zorg en uw directe leefomgeving. Tegelijkertijd is het van belang dat we voorkomen dat de gemeente 
een te grote rol speelt. De VVD is beducht voor bureaucratie en biedt inwoners en ondernemers waar het kan de ruim-
te om eigen keuzes te maken. 

De VVD Zeist onderscheidt zich van andere partijen door echt te kiezen voor een liberale koers. Een richting waarin 
we meer ruimte willen voor inwoners en ondernemers. Deze koers hebben we de afgelopen periode al stevig ingezet en 
dat heeft onder meer geleid tot fors lagere OZB-lasten en succesvolle koopzondagen.

De komende jaren gaan we onze liberale aanpak met veel energie verder doorzetten op basis van drie uitgangspunten:
1.  Ruimte voor eigen keuzes. We vinden het belangrijk dat mensen eigen keuzes kunnen maken. Door bijvoorbeeld de 

lasten voor inwoners laag te houden of regels voor ondernemers af te schaffen.
2.  De inwoners van Zeist staan centraal. Als liberale partij kiezen we voor u. Dat betekent dat de overheid niet moet 

bepalen wat goed voor u is, maar dat we juist inwoners de ruimte geven om mee te denken over maatschappelijke 
vraagstukken. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke plannen willen we dat bewoners daadwerkelijk invloed hebben op de te 
maken keuzes.

3.  Keuze voor maatwerk. Wat de VVD betreft gaat het om het resultaat voor mensen in plaats van het centraal stellen 
van een systeem met regels en procedures. Vooral in de zorg moet u het meestal doen met een algemeen aanbod 
van diensten. De VVD zet zich als liberale partij juist af tegen het algemene aanbod. Iedereen is uniek en verdient 
maatwerk. 

De komende jaren staat Zeist voor veel uitdagingen op het gebied van veiligheid, werk, integratie, duurzaamheid en 
zorg. Deze uitdagingen vragen om heldere keuzes, die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Zeist. We gaan 
die keuzes maken aan de hand van onze liberale koers. De VVD is een partij van doeners. We steken de handen uit de 
mouwen om problemen in Zeist op te lossen. Dat doen we samen met de VVD in de provincie en in Den Haag. En dat 
doen we vooral samen met u. 

Ook ons verkiezingsprogramma is een resultaat van samenwer-
king met Zeistenaren: inwoners en ondernemers. In dit magazi-
ne delen zij hun ervaringen. Deze ervaringen zijn nadrukkelijk 
gebruikt bij het schrijven van ons programma met als resultaat 
dat de VVD Zeist een duidelijk liberaal en lokaal programma 
heeft. Een programma waarmee wij willen zorgen dat iedereen 
zich thuis voelt in Zeist! Past onze liberale koers bij u, stem 
dan op 21 maart 2018 op de VVD!
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Het gaat goed met de veiligheid in Zeist, maar het kan 

nog veel beter. De veiligheidsperceptie in Zeist blijft 

achter bij de rest van Nederland en dit moet absoluut 

veranderen. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk 

het is om je in je eigen vertrouwde omgeving, je huis, 

je woonwijk of je eigen zaak, veilig te voelen. Inbreuk 

op dat gevoel kost jaren om van te herstellen. De VVD 

weet dat veiligheid de basis is voor vrijheid. Ik wil zor-

gen voor een gemeente die regels handhaaft, overlast 

bestrijdt en overtreders aanpakt. Zodat u veilig gevoel 

thuis kunt komen en uw kinderen veilig naar school 

kunnen. 

RESULTATEN 2014-2018
•	 Zeist	kent	een	succesvolle	aanpak	gericht	op	het	

terugdringen van jeugdcriminaliteit en overlast. Deze 

werkwijze bestaat uit een persoonsgerichte aan-

pak (top-60) en de aanpak van jeugdgroepen. Mede 

door de afschrikkende werking hiervan is er weinig 

‘instroom’ van nieuwe jongeren in dit circuit.

•	 De	criminaliteit	in	Zeist	is	fors	gedaald	met	25%.

•	 Er	is	geïnvesteerd	in	meer	cameratoezicht,	onder	

meer in het centrum van Zeist.

•	 De	omgeving	rondom	scholen	is	veiliger	gemaakt.	

•	 In	de	2e	Dorpsstraat	start	een	pilot	met	flexibele	

openingstijden, om zo de drukte en onveiligheid bij 

het uitgaan tegen te gaan. 

EEN VEILIG ZEIST KANDIDAAT RAADSLID: ERNST 
VAN SPLUNTER
Mijn vak, communicatieadviseur, leerde ik bij de 

VVD-afdeling Voorlichting in de Tweede Kamer. Het 

was de tijd dat Frits Bolkestein – waarvoor ik tientallen 

speeches mocht schrijven - mij leerde hoe je het beste 

uit jezelf kon halen om een goed politicus te worden. 

Gemeentelijke politiek is overigens net zo boeiend als 

landelijke en provinciale politiek. Op ieder niveau moet 

de VVD leidend zijn in de discussie, initiatieven nemen 

en alternatieven aangeven. Op basis van teamgeest in 

de fractie, humor en relativeren. Vanuit dat perspec-

tief moet u mijn voornaam niet al te serieus nemen.

Sinds 2004 woon ik met mijn gezin in Zeist. Ik ben lid 

van het hockeybestuur van Schaerweijde en sta volop 

in de samenleving van ons dorp. Ik wil mij inzetten 

voor een veiliger Zeist. Te vaak heb ik op de site van 

Schaerweijde moeten berichten over jeugdspelers die 

onderweg naar de club zijn lastig gevallen. Twee keer 

werd er bij ons ingebroken, één keer verijdelde het 

alarm dit. In onze straat zijn er vaak inbraken in auto’s. 

Jacqueline Verbeek - Nijhof, VVD-gedeputeerde provincie Utrecht: 

“Ook al is Nederland een van de veiligste landen ter wereld, veiligheid in je eigen
leefomgeving kan er nooit genoeg zijn. Goed om te zien dat dit een van de

hoofdthema’s van de VVD is, ook in de aankomende periode.”

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022
•	 De	VVD	wil	meer	handhaving	op	straat	door	Buiten-

gewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s). Daarmee 

kunnen we overlast op straat actief tegengaan en het 

veiligheidsgevoel van mensen verbeteren. 

•	 De	VVD	wil	dat	er	streng	wordt	gehandhaafd.	Vooral	in	

de horeca is het ontoelaatbaar als regels op het schen-

ken aan minderjarigen en roken niet worden gehand-

haafd.

•	 We	willen	meer	gebruik	maken	van	cameratoezicht	en	

kentekenregistratie zodat Zeist minder woninginbra-

ken en veiliger bedrijventerreinen zal kennen.

•	 Ook	zetten	we	in	op	veiliger	fietsroutes,	waarbij	we	

nauw samenwerken met scholen en sportverenigingen.

KANDIDAAT RAADSLID:

   PETER-PAUL GREUP

Rob Besseling: 

“Fietsveiligheid is een belangrijk thema in 
Zeist. Onze kinderen moeten zich veilig kunnen 
verplaatsen van en naar hun sporten. Te vaak 
is er een incident, bijvoorbeeld omdat bepaalde 
stukjes bos slecht verlicht zijn. Daardoor voelen 

mensen zich niet veilig en dat kan niet de
bedoeling zijn in je eigen gemeente.”

Simone Sars - Huijser van Reenen
Voorzitter Tennisvereniging Shot

“Bij het stuk bos net buiten het park
zijn door de gemeente al hekken geplaatst 
na incidenten. Wij vinden het belangrijk

dat de fietsveiligheid verder verbetert, bij-
voorbeeld door een meer adequate

verlichting. Onze leden en zeker de jeugd 
moet veilig naar de club kunnen fietsen.”

Rob Besseling, met zijn kinderen Annabel en Pepijn

Ik spreek ouderen die zich onveilig voelen. Als gekozen 

volksvertegenwoordiger wil ik hier iets aan gaan doen. 

Als voorzitter van de programmacommissie heb ik mee-

geschreven aan een inhoudelijk sterk, financieel degelijk 

en ambitieus programma voor de VVD Zeist. Juist op 

het punt van veiligheid heb ik ingezet op meer Bijzon-

dere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en het uitbreiden 

van camera toezicht

Gery Peterse – Peterse Kaas, De Clomp

“Een upgrade van het winkelcentrum zal ervoor zorgen dat de criminaliteit zal dalen
en mensen zich veiliger gaan voelen.” 
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WONEN IN ZEIST

Sinds 2006 woon ik met mijn gezin in 

Zeist. De centrale ligging, maar zeker ook 

de historie, de sfeer en de groene omgeving 

ervaren we als bijzonder plezierig.

Ik ben ingenieur en als projectmanager 

werkzaam bij een landelijk werkend inge-

nieursbureau in Infrastructuur en Ruimte-

lijke ontwikkeling. In mijn werk heb ik veel 

contact met (lokale) bestuurders en andere 

stakeholders uit de projectomgeving. Mijn 

doel is altijd een project mét de omgeving te 

maken. 

Mijn kennis en ervaring van het ruimtelijke 

domein zet ik graag in voor de VVD in de ge-

meenteraad. Ik wil zichtbaar en bereikbaar 

zijn voor iedereen maar wil met name de 

schakel zijn voor de dertigers en veertigers 

in Zeist.

LIJSTTREKKER: 

  SANDER JANSEN

KANDIDAAT RAADSLID:  

 ALEXANDER PIETERS

Van 2010 tot 2018 ben ik achtereenvolgens raads-

lid, fractievoorzitter en wethouder geweest van de 

VVD in Zeist. Ik heb de zondag-winkelopenstelling 

gerealiseerd, en heb een grote impuls gegeven aan 

de buitensport mogelijkheden door te investeren in 

goede en veilige sportvelden en gebouwen waarvan 

duizenden mensen in Zeist gaan profiteren.

“Iedereen heeft recht op een goed leven”
Lijsttrekker Sander Jansen

Camiel Schuurmans, directeur RKWBV Zeist.

 “Het was een hele prestatie dat onze woningbouwvereniging midden in 
de crisis een schitterend gerenoveerde Dr. Schaepmanlaan kon afleveren. 
Mede door inspanning van het college zijn veel mensen in Zeist gelukkig 
gemaakt met een nieuwe sociale huurwoning. De crisis ligt inmiddels achter 
ons maar de behoefte aan woningen is nog steeds groot. De Raad heeft met 
de Versnellingsopgave, woningbouw stevig op de kaart gezet. Het college 
van B&W en het ambtelijk apparaat werken dagelijks met hun partners mee 
aan de duurzame (her)ontwikkeling van vele locaties. Wij roepen de Zeister 
politiek op om ook de komende periode de vaart erin te houden. Dat is goed 
voor Zeist, de bewoners en onze toekomst! “

Er zijn te weinig woningen in Zeist voor ouderen die 

extra zorg nodig hebben, en ook voor jongeren die 

graag in Zeist willen blijven wonen. Dus moeten we 

investeren in passende woningen. Ook voor mensen 

met een modaal inkomen die teveel verdienen om in 

aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

De politiek mag van mij minder praten en meer rea-

liseren.  We moeten ondernemender zijn en grenzen 

durven opzoeken om te bereiken wat nodig is voor 

Zeister inwoners. Ik ben er als politicus voor u!

Gerrit-Jan van Ee & Gerda Kemp 

“Meer woningen voor starters en gezinnen met jonge
 kinderen, zodat doorstroom kan worden gerealiseerd.”

We spreken met makelaars Gerrit-Jan van Ee en Gerda Kemp in Villa 
Mooi Zeist, de karakteristieke villa aan het begin van de Utrecht-
seweg-Noord waar al sinds 1953 van Ee Makelaars is gevestigd. 
Utrechtseweg-Noord is de entree van Zeist waar de afgelopen jaren 
al veel is gebeurd en waar de komende jaren nog veel meer gaat 
veranderen. De makelaars hebben een boodschap die zij breed in de 
Zeister politiek willen laten horen.

“Er is een begin gemaakt met een betere verbinding naar Utrecht die leidt 

tot een soepeler doorstroming van het verkeer. In het gebied Utrechtse-

weg-Noord zijn er een aantal grote kantoorpanden die binnenkort vrijkomen 

(o.a. TNO, Rabofacet) en waarmee de komende jaren iets moet gebeuren. Dit 

is dé kans om Zeist meer te verbinden met Utrecht”, aldus Gerrit-Jan van Ee.

“Wij zijn positief over de gebiedsvisie die is ontwikkeld voor de invulling van 

dit gebied. Deze visie biedt veel kansen om een combinatie van wonen en 

werken te creëren die past in deze tijd. Woningen in de breedste zin van het 

woord voor o.a. starters en jonge gezinnen. Dat is nog een omissie op de 

Zeister woningmarkt. Het is daarbij wel belangrijk om goed met alle belang-

hebbenden te blijven communiceren, om zo een uniek gebied te realiseren.”  

RESULTATEN 2014-2018
•	 Het	aantal	woningen	in	Zeist	is	fors	toegenomen	

door nieuwbouw in o.a. Kerckebosch, Sterrenberg, 

de Platanenhof, de Vogelwijk en Duivenhorst (Den 

Dolder).

•	 Er	zijn	tal	van	nieuwe	projecten	in	voorbereiding,	

vooral gericht op het middensegment. Voorbeelden 

hiervan zijn het Gammaterrein, De Clomp, Hart van 

Austerlitz, Zeister Warande en het Altrecht terrein 

(Den Dolder).

•	 Er	is	fors	geïnvesteerd	in	betaalbare	woningen	voor	

onder andere onze jongeren. Dit heeft bijgedragen 

aan de realisatie van veel extra betaalbare woningen 

in Zeist.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA
2018-2022
•	 De	VVD	wil	dat	iedereen	in	Zeist	gezond	en	prettig	

kan wonen. Daarom zet de VVD in op woningen die 

duurzaam	en	goed	geïsoleerd	zijn	en	in	een	omge-

ving liggen waarin het veilig is om buiten te spelen 

en te bewegen.

•	 Ouderen	in	Zeist	die	kleiner	willen	wonen,	moeten	in	

hun eigen omgeving terecht kunnen. De VVD zet zich 

in voor het realiseren van kleinschalige en betaalbare 

woonvoorzieningen, die aansluiten bij behoeften van 

onze ouderen. 

•	 Jongeren	hebben	in	Zeist	te	weinig	kans	op	een	goe-

de en betaalbare woning. Dat moet anders, vindt de 

VVD: in 2022 zijn er in Zeist juist ook voor jongeren 

extra woningen gerealiseerd. 

•	 De	VVD	wil	mensen	die	graag	in	Zeist	willen	blijven,	

maar om welke reden dan ook geen woning kunnen 

kopen, een plek blijven bieden door meer betaalbare 

en passende woningen te realiseren.
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ONDERNEMEN EN WERKEN IN ZEIST
RESULTATEN 2014-2018
•	 De	lasten	voor	inwoners	en	bedrijven	zijn	de	afgelo-

pen vier jaar fors verlaagd: ondanks een verminde-

ring van de OZB met 10 procent staat de gemeente 

er financieel uitstekend voor.

•	 Het	Ondernemersplein	is	stevig	neergezet,	zodat	

ondernemers beter en sneller ondersteund worden 

om te kunnen ondernemen in Zeist. 

•	 Er	ligt	een	duidelijk	actieplan	om	te	zorgen	dat	Zeist	

een goed vestigingsklimaat houdt met extra midde-

len om dit te realiseren.

  FRACTIEVOORZITTER  EN KANDIDAAT RAADSLID:  

   JOS VAN LOOZENOORD

“Zorg dat de voorzieningen op orde zijn 
maar ook dat je wat terug mag verwachten 
van de mensen waarvoor je het doet. Neem 
je eigen verantwoordelijkheid en doe wat 
terug, een uitkering is geen gratis geld.” 

Lex Geerts, voorzitter van Zakelijk Zeist Onderneemt! en Regio Q4 

“Zeist is op de goede weg, ga zo door! De laatste jaren heeft de economie 
vanuit de Gemeente Zeist steeds meer aandacht gekregen. En zo hoort 
het ook. Er zijn in Zeist 6.000 bedrijven gevestigd van klein tot groot en 
die zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. De gemeente moet daarbij 
voorwaardenscheppend en dienstverlenend zijn. Ondernemers moeten niet 
worden gehinderd door onnodige bureaucratie en regels, maar zich ook be-
seffen dat veel regels wel een goede functie hebben. Dat vereist afstemming.
Samenwerking tussen gemeente en ondernemers is van cruciaal belang 
voor een bloeiende economie. Het huidige College van Burgemeesters en 
Wethouders heeft daar oog voor, onder meer via het Ondernemersplein, om 
korte lijnen tussen ondernemers en gemeente te bevorderen. Het zou mooi 
zijn als het college de kans krijgt deze goede lijn voort te zetten. Als u stemt 
wat u de vorige keer hebt gestemd dan komen wij een heel eind.”

Ingmar Verbeek, eigenaar De Autowasboulevard 

“Voor de komende vier jaar zou het een ambitie van de 
gemeentelijke politiek moeten zijn om de dienstverlening 
en de communicatie vanuit het gemeentehuis te verbeteren. 
Bij het Ondernemersplein werken mensen die ondernemers 
goed begrijpen maar daar achter zijn er op het gemeente-
huis ambtenaren die dat beter zouden kunnen doen. Zo heb 
ik een voorbeeld over communicatie t.a.v. de werkzaamhe-
den aan de Boulevard en een voorbeeld over het eenvoudig 
oplossen van een verkeersonveilige situatie.”

Annette Lutje Wooldrik-Boer, DierenDokters Zeist

“Was er maar een Ondernemersloket
geweest toen ik mijn bedrijf wilde beginnen”

“Mijn bedrijf heeft zich 
ontwikkeld in Zeist en 
richt zich op de inrich-
ting van Rijn-cruise-
schepen. Ik word bin-
nenkort 70 jaar en hoop 
nog minimaal 5 jaar te 
kunnen werken.

Voor degenen die zware lichamelijke 
arbeid verrichten heb ik natuurlijk alle 
begrip voor het feit dat de AOW-leeftijd 
wel genoeg is zo; echter het is verspilling 
van talent wanneer anderen niet wat 
langer door zouden werken. Vakantie, 
sporten en de kleinkinderen bezoeken 
is in mijn ervaring allemaal veel leuker 
naast je werk als ontspanning en niet uit 
verveling omdat je niet meer werkt.” 

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

Ondernemen
•	 De	lasten	voor	inwoners	en	ondernemers	moeten	

verder omlaag. We willen de hondenbelasting en de 

precariobelasting afschaffen.  Ook gaan we de OZB 

verlagen wanneer daar financiële ruimte voor is. We 

zijn en blijven kritisch op de uitgaven van de gemeen-

te. 

•	 De	VVD	wil	ondernemers	meer	ruimte	geven.	Zo	moet	

een bakker de ruimte krijgen om op zondagochtend 

open te gaan om juist dan verse broodjes te kunnen 

verkopen. 

•	 We	willen	fors	investeren	in	een	betere	bereikbaarheid	

zodat ondernemers daar ook van mee profiteren. 

Werk 
•	 Werk	is	de	beste	manier	om	mee	te	kunnen	doen	in	

onze samenleving. Iedereen moet meedoen, wat de 

VVD Zeist betreft zit niemand thuis. 

•	 Mensen	met	een	uitkering	moeten	aan	de	slag.	Dat	

kan in een ondernemende dagbesteding, met vrijwil-

ligerswerk of in een traject naar een betaalde baan. 

Onze doelstelling is om het totale aantal mensen met 

een uitkering stevig te laten dalen. 

•	 We	voorkomen	dat	mensen	zonder	werk	of	een	

gebrek aan besteedbaar inkomen, afglijden naar een 

uitzichtloze situatie met oplopende schulden. We 

verwachten hierbij wel dat de mensen zelf ook het 

maximale doen om weer op eigen benen te staan. 

 

Olga Kraaijeveld, eigenaar Alpha Design Projects

Annette heeft ervaren hoe het was om 7 jaar 
geleden een bedrijf te starten in Zeist. Dat ging 
toen niet vanzelf.
“Ik ben lang bezig geweest om alles voor elkaar te 

krijgen”, zo vertelt Annette. “Er waren verschillende 

zaken die geregeld moesten worden en die lagen bij 

verschillende ambtenaren. Ik miste ‘sense of urgency’ 

bij de gemeente”, zo vertelt ze. “Weinig begrip voor wat 

ondernemers nodig hebben om hun bedrijf te starten. 

Niet meewerken lijkt dan weleens tegenwerken.” 

Het geopende Ondernemersloket op het gemeentehuis 

is een enorme verbetering volgens Annette.

“Ik vind het belangrijk dat de gemeente zich kan ver-

plaatsen in ondernemers.”

Annette doet een oproep aan de gemeente om star-

tende ondernemers actiever te begeleiden. “Probeer 

ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen. 

Wees als gemeente meer dienstverlenend op dat vlak, 

zodat meer ondernemers zich in Zeist willen vestigen.” 

Daarbij ervaart zij zoveel nadruk op regels dat de flexi-

biliteit er in haar ogen uit gaat. “Actiever en frequenter 

in gesprek zijn met ondernemers zou daarbij helpen.

Dit geldt zowel voor ambtenaren als de politiek.”
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DUURZAAMHEID IN ZEIST
Onno de Vries, eigenaar Broodje Seijst

“Natuurlijk heb ik de afgelopen jaren inge-
zet op een duurzamere onderneming: overal 
LED-verlichting, het recyclen van ons frituurvet 
en kartonnen bakjes voor onze snacks in plaats 
van plastic. Maar het zou ons enorm helpen als 
we een grote klap kunnen maken door zonnepa-
nelen op ons dak te plaatsen. De gemeente zou 
ons hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door 
een lening op gunstige voorwaarden te helpen 
afsluiten.”

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022 
•	 De	VVD	wil	dat	Zeist	in	2030	klimaatneutraal	is,	

waarbij de VVD ervoor kiest om samen met inwoners 

en ondernemers tot goede initiatieven te komen. 

Deze aanpak leidt naar verwachting tot een actiege-

richte aanpak en tot een beter gebruik van de nieuw-

ste mogelijkheden. De VVD is tegen het toepassen 

van verouderde technieken, zoals een houtenergie-

centrale of windmolens in Zeist. 

•	 Verleiden	en	samenwerken	vormen	voor	de	VVD	het	

uitgangspunt bij de duurzaamheidsopgave. We willen 

mensen niet dwingen om bijvoorbeeld hun open 

haard weg te doen. 

•	 Voor	een	volledig	circulaire	economie	is	meer	nodig:	

de gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld 

en zet aanvullend daarop in op bewustwording en 

op het zo goed mogelijk faciliteren van de Zeister 

inwoners. 

•	 Nieuwbouw	betekent	voor	de	VVD:	0-op-de-energie-

meter en aardwarmte in plaats van aardgas.

Brenda Horstra, adjunct-directeur Tuinbranche Nederland

“Duurzaamheid is een samenwerking tussen gemeente en inwoners.
De tuin speelt een belangrijke rol in het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.”

We spreken Brenda Horstra in de bosrijke omgeving van het kantoor van Tuinbranche Nederland aan 
de Arnhemse Bovenweg. Aan het woord is een gedreven vrouw die zeker ook als privépersoon een 
missie heeft. “Tuineigenaren kunnen belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen realiseren. Tuinen met 
bomen en planten waarin vlinders, vogels en bijen kunnen leven en waarin het regenwater weg kan 
lopen. Kortom een gezonde leefomgeving!“

KANDIDAAT RAADSLID:

          EVELIEN RAAP
De afgelopen vier jaar heb ik mij met 
veel overgave ingezet voor lokale energie 
initiatieven, waaronder Stichting Energie 
Zeist / Mijn Groene Huis. Ik ben trots op 
de initiatieven in Zeist rond energiebe-
sparing en zonnepanelen die we met alle 
belanghebbenden samen hebben gereali-
seerd.

Want een duurzame samenleving is cruciaal 

voor onze toekomst en die van onze kinderen. 

De weg ernaartoe draagt bovendien bij aan de 

versterking van de lokale economie en werk-

gelegenheid. We kunnen echt meters maken 

door bijvoorbeeld veel meer in te zetten op 

een circulaire economie, goede faciliteiten voor 

elektrisch vervoer, het stimuleren van lokale 

opwek van zonne-energie en energie besparen-

de maatregelen. Ik kies hierbij voor een stevige 

VVD-aanpak: pragmatisch, actiegericht en 

ondernemend.

Maurits Timmermans van Augias schoon-makers: 

De tuin als bijdrage aan duurzaamheid

Brenda wil mensen bewuster maken van de rol die hun 

tuinen spelen in de gemeente. Vijftig procent van het 

gemeente-oppervlak bestaat immers uit tuinen waar 

water goed afgevoerd moet kunnen worden. Bijvoor-

beeld door tegels te vervangen door planten.

Samenwerking met gemeentes

Brenda roept de gemeente op bewoners te stimuleren 

en te inspireren, zodat zij bijdragen aan een gezonde 

leefomgeving. Mensen die bewust zijn van hun tuin, 

zijn zich ook bewuster van de natuur- en leefomgeving. 

Een groene gemeente als Zeist is dat aan haar stand 

verplicht!

RESULTATEN 2014-2018
•	 Miljoenen	zijn	opzij	gezet	voor	het	Zeister	bomen-

fonds. Hiermee versterken we het groene karakter 

van Zeist.

•	 Zeist	werkt	steeds	meer	volgens	de	principes	van	

een circulaire economie. Dat betekent voor de ge-

meente circulair inkopen en voor de inwoners meer 

en beter gescheiden afval inzamelen, waardoor het 

volume aan restafval daalt en grondstoffen uit afval 

worden hergebruikt.

“Duurzaamheid hebben wij als familiebedrijf in ons DNA zitten. Mede door de lokale 

duurzaamheidsagenda van de VVD voelen wij ons verbonden met hen. Samen met de 

gemeente Zeist hebben wij nieuwkomers begeleid naar werk. Dankzij de persoonlijke 

aanpak van Sander Jansen en de intensieve begeleiding van zijn team hebben wij enke-

le nieuwkomers met succes kunnen laten instromen in ons bedrijf. Als bedrijf staan wij 

voor intrinsieke motivatie van onze mensen. Wij geloven dat door te werken men een 

volwaardig onderdeel is van onze maatschappij. Door het werk krijgen zij meer sociale 

contacten en investeren zij in hun algehele vaardigheden. ‘Augias schoon-makers’ heeft een programma ontwikkeld om 

zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de maatschappij en uit hun isolement te komen. Wij blijven de VVD, en 

Sander Jansen persoonlijk, stimuleren om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de (lokale) maatschappij.“
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RESULTATEN 2014-2018
•	 De	ondertunneling	bij	station	Driebergen-Zeist	zal	

binnenkort worden gerealiseerd.

•	 Samen	met	de	provincie	zijn	veel	middelen	ingezet

 om de doorstroming van de Utrechtseweg te

 verbeteren.

•	 Veel	wegen	en	fietspaden	zijn	de	afgelopen	jaren	fors	

verbeterd.

•	 De	Krakelingweg	is	succesvol	aangepast.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022 
•	 Doorgaand	verkeer	moet	zoveel	mogelijk	buiten	de	

bebouwde kom blijven. Het centrum blijft bereikbaar 

voor autoverkeer, waarbij we de Slotlaan autoluw wil-

len krijgen.

•	 Mensen	moeten	beter	betrokken	zijn	bij	verkeersplan-

nen	in	hun	wijk	en	beter	geïnformeerd	worden	over	

de uitvoering ervan. Daar ligt voor de gemeente een 

grote opgave.

•	 Het	station	Driebergen-Zeist	is	een	regionaal	ver-

keersknooppunt en dient de Intercity status te

 behouden.

BEREIKBAAR ZEIST

Eline Oudenbroek woont met haar gezin al 10 jaar aan 

de Driebergseweg. In die tijd wist zij niet beter dan dat 

een groot deel van de dag een lange rij wachtende auto’s 

voor haar deur stond te wachten vanwege de spoor-

wegovergang bij station Driebergen-Zeist.

“De doorstroom is de laatste tijd al een stuk verbeterd, 

ondanks dat er nog volop gewerkt wordt rondom het 

stationsgebied”, zo vertelt Eline. “Het valt mij op dat er 

goed over wordt nagedacht hoe de werkzaamheden aan 

de wegen worden uitgevoerd, waarbij een goede door-

stroom het uitgangspunt is.”

Bewustzijn van persoonlijke
betrokkenheid
“Het belangrijkste in dergelijke trajecten is het bewust-

zijn bij de gemeente dat inwoners direct betrokken zijn. 

Enerzijds door de overlast die zij ervaren, anderzijds door 

de nieuwe oplossing die wordt gecreëerd. Daarbij moeten 

het geen voldongen feiten zijn, maar zullen inwoners al 

in een vroeg stadium betrokken moeten worden. Je kunt 

niet zomaar een deel van iemands leven overhoop halen.”

Daarin kan nog wel het nodige worden verbeterd vindt 

Eline. De communicatie kan beter en tijdiger. Al ziet ze 

wel dat er voortuitgang is op dit vlak.

Eline Oudenbroek, bewoner Driebergseweg

“Betrokkenheid van omwonenden is cruciaal bij verbetering bereikbaarheid”

Investeren in de relatie met de inwoners
Eline roept dan ook op om meer te investeren in de 

relatie met de inwoners. “De gemeente is er voor de in-

woners en kan meer klantgerichtheid laten zien. Recht-

streekse communicatie hoort daar bij.” Voor de plaatse-

lijke politiek geldt dat zij ook toegankelijk en bereikbaar 

moeten zijn voor inwoners. Volgens Eline stemmen 

mensen op een partij die laat zien dat zij serieus worden 

genomen. Een mooie aanmoediging aan de VVD om hier 

aandacht aan te blijven besteden!

KANDIDAAT RAADSLID: 

         FLORIS VEENENDAAL

•	 We	investeren	fors	in	meer	en	beter	onderhouden	

fietsroutes. We willen een rode loper voor fietsers 

tussen station Driebergen-Zeist, Zeist, Utrecht en 

het Utrecht Science Park.

•	 We	gaan	meer	gebruik	maken	van	technologie	om	

het verkeer te sturen. Dit geeft kansen om de door-

stroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Denk bijvoorbeeld aan technologie die de dichtstbij-

zijnde vrije parkeerplek direct aan kan geven. 

Met dank aan de inspanningen van drie opeenvolgende VVD-wethouders wordt binnenkort een volle-
dig vernieuwd station Driebergen-Zeist opgeleverd. Vanuit de VVD-fractie heb ik er als woordvoer-
der steeds op aangedrongen dat er aandacht is voor goede inspraak van alle belanghebbenden. Dat 
is goed gelukt en mede daardoor is de overlast tijdens de uitvoering momenteel beperkt, zowel voor 
omwonenden als voor doorgaand autoverkeer. Tot het station volledig klaar is voor gebruik is enige 
hinder onvermijdelijk maar de inspanningen zijn er maximaal op gericht om hinder te voorkomen en de 
bereikbaarheid te waarborgen. 

“Later van huis en sneller weer thuis. Wie wil dat niet? 

Helaas zien we dat als gevolg van het pesten van de auto-

mobilist in de gemeente Utrecht, Zeistenaren en de hele 

regio steeds vaker vast staan in de file. Een uur reistijd om 

vanuit het Utrecht Science Park naar Zeist te komen met 

de auto is geen uitzondering helaas. De VVD doet daar wat 

aan. We trekken samen met de regio en provincie op om in-

vesteringen van het Rijk van honderden miljoenen euro’s in 

onze bereikbaarheid te verkrijgen. De eerste stap daartoe 

is genomen: het urgente probleem in onze regio is erkend 

in het Regeerakkoord. Als VVD blijven we ons landelijke en 

regionale netwerk inzetten om het goede te bereiken voor 

Zeist. Zodat u straks weer later van huis kunt, en eerder 

weer thuis bent in Zeist!“

Sander Jansen, lijsttrekker en wethouder

Zeist kan straks trots zijn op een prachtig 

nieuw station dat energieneutraal zal zijn 

doordat er is gekozen voor energiezuinige in-

stallaties en doordat zich op alle perronkappen 

zonnepanelen bevinden. Ook de parkeergarage 

met plek voor 600 auto's is volledig energie-

neutraal en architectonisch bijzonder uitge-

voerd met veel gebruik van hout.  Projecten 

van deze omvang en complexiteit kennen vaak 

een verhoogd financieel risico. Mede daarom is 

er door de raad een financiële commissie inge-

steld die het proces nauw volgt. De accountant 

deelt ons beeld dat het project financieel goed 

onder controle is en dat is voor Zeist belang-

rijk want het gaat om een investering van 

tientallen miljoenen. 



Sport en cultuur in Zeist  | Thuis in Zeist  1514  Thuis in Zeist | Sport en cultuur in Zeist

SPORT EN CULTUUR IN ZEIST

Liselotte Pesch, voorzitter Zeister Muziekdagen

“Vanuit mijn voorzitterschap van de Zeister Muziekdagen, het inter-
nationale kamermuziekfestival dat al 27 jaar in de kerk van de Evan-
gelische Broedergemeente in augustus wordt gehouden, ervaar ik 
goede samenwerking. Van wethouder tot accountmanager cultuur tot 
burgemeester: we voelen ons gesteund en gewaardeerd als vrijwilli-
gersorganisatie. De gemeente als samenwerkende partner is van groot 
belang voor (culturele) initiatieven vanuit burgers!”

Vanaf 1988 heb ik jarenlang een eigen be-

drijf gehad. Nadat mijn zaak overgedragen 

is, ben ik actief geworden als “beroeps-

vrijwilliger.” Ik was medeoprichter van 

de Zeister Business Club (voorloper van 

Zakelijk Zeist), was voorzitter van Phoenix 

Hockey en ben nu voorzitter van het Rode 

Kruis Zeist en voorzitter van het District 

Midden Nederland van de KNHB. Ook ben 

ik lid van de Raad van Advies van Samen 

Oplopen en in het dagelijks leven informeel 

investeerder in start-ups met een sociale 

impact. Voor de VVD ben ik actief in de 

gemeenteraad omdat ik vind dat de stem 

van de ondernemer niet genoeg gehoord 

wordt en we te veel regeltjes en onnodige 

bureaucratie hebben. Ook in Zeist! 
KANDIDAAT RAADSLID: 

        AAT GRINWIS

RESULTATEN 2014-2018
•	 We	hebben	ons	sterk	gemaakt	voor	een	forse	inves-

tering in de buitensportaccommodaties: verenigin-

gen winnen hierdoor aan vitaliteit en toegankelijk-

heid en sporters worden in staat gesteld sportief 

beter te presteren.

•	 In	Zeist	is	de	afgelopen	jaren	flink	geïnvesteerd	in	een	

breed en gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en tal 

van evenementen. Zeist bruist als nooit tevoren!

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

Sport
•	 Sport	is	essentieel	voor	een	vitale	samenleving.	

Sportverenigingen vormen een belangrijke schakel in 

onze samenleving. De VVD ondersteunt verenigingen 

actief en gaat investeren in betere binnensportac-

commodaties, zodat ook de groeiende zaalsporten 

een goede plek krijgen.

•	 Vanuit	de	sport	willen	we	nog	meer	activiteiten	

organiseren die bijdragen aan een gezond en vitaal 

leven voor onder meer onze kinderen, mensen met 

een beperking en kwetsbare ouderen. We willen dat 

iedereen actief kan zijn: sport en bewegen voorko-

men eenzaamheid en sociale isolatie.

Cultuur
•	 De	VVD	stimuleert	en	ondersteunt	een	onderne-

mende cultuursector die toegankelijke activiteiten 

verzorgt voor inwoners. Dit draagt bij aan een crea-

tieve en dynamische samenleving en heeft een grote 

waarde voor inwoners en bedrijven. 

•	 Het	realiseren	van	een	cultuurhuis	in	het	centrum	

vormt voor de VVD de manier om de Zeister cultuur 

een extra impuls te geven en de samenwerking met 

ondernemers te verbeteren.

“We hebben de gemeente nodig om belemmerin-
gen weg te nemen. Bereikbaarheid, veiligheid 
en het stimuleren van beweging bij de jeugd zijn 
daarbij belangrijke thema’s.”

“De gemeente heeft de afgelopen jaren geholpen door 

de ontsluiting van ons park te verbeteren. Daarbij is en 

blijft veiligheid een belangrijk thema. Wij willen dat onze 

(jeugd)leden veilig kunnen fietsen van en naar het park. 

Daar zijn al maatregelen voor genomen, maar dit moet 

nog verder worden verbeterd.”

“Daarnaast willen wij als club aantrekkelijk zijn voor men-

sen die willen sporten. Met name het activeren van jeugd 

is een belangrijke pijler waar Shot zich de komende jaren 

op	wil	richten.	Daar	is	continuïteit	voor	nodig	en	daarom	

willen we het mogelijk maken om ook in de winter door 

te spelen. Zo kunnen we ook voor kinderen die niet lid 

van Shot zijn activiteiten als schooltennis en BSO Tennis 

faciliteren.” 

Simone Sars-Huijser van Reenen is voorzitter van

tennisvereniging Shot. 

Lidwien Vork, directeur Beauforthuis

“Wat is er mooier dan duurzaam, cultureel 
ondernemen met de beste artiesten in het 
groene bos van Austerlitz.”

Stephan Veen, Olympisch hockeylegende: 

“Zeist moet het vitale hart van
Nederland worden.”

Stephan Veen, Olympisch kampioen hockey, is duide-

lijk: “Voor iedereen, jong en oud, is vitaal zijn goed. 

Alles in dat kader moet dus worden gestimuleerd.” 

Stephan Veen woont met zijn vrouw Suzan, coach 

van Heren 1 van Schaerweijde, en zijn twee kinderen 

alweer lang in Zeist. De afgelopen vier jaar zag hij 

op Schaerweijde, waar hij en zijn gezin stevig aan 

verbonden zijn, het nodige veranderen. “Belang-

rijkste gebeurtenis is de aanleg van drie nieuwe 

watervelden die kwalitatief tot de top van de wereld 

behoren. Dat is goed voor breedte- en topsporters. 

VVD-wethouder Sander Jansen heeft een cruciale 

rol gespeeld in de financiering van het geheel: geen 

directe subsidie maar wel een regeling waardoor 

Schaerweijde dit heeft kunnen realiseren.”

Om zich heen kijkend in Zeist ziet Stephan kansen: 

“Zeist is zo mooi, zo groen, heeft zoveel te bieden 

voor mensen die vitaal willen zijn. Als er een grote 

hal zou komen waar allerlei binnensporten tegelijker-

tijd kunnen worden gespeeld, ontstaat er hier in het 

hart van Nederland een plaats om vitaal te blijven die 

zijn weerga niet kent. Met het KNVB-sportcentrum, 

de hockeyvelden van Schaerweijde en Phoenix (ook 

nieuwe watervelden!) en alle bospaden etc., zijn we al 

een eind op weg. Met een grote binnensport-accom-

modatie erbij kan Zeist het groene vitale hart van 

Nederland worden.”

“Van de gemeente verwachten we dat wordt meegedacht 

om drempels weg te nemen die helpen om bijvoorbeeld 

een opblaasbare hal te realiseren. Daarbij denk ik bijvoor-

beeld aan de lengte van de vergunning en het verlagen 

van de leges.”
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ZORG IN ZEIST

Erwin Hagen, Directeur/Bestuurder

van MeanderOmnium,

dé welzijnsorganisatie van Zeist 

“Ik vind het belangrijk dat we in Zeist 
steeds meer uitgaan van “daar moeten 
we iets aan doen”, in plaats van “daar 

moeten ze iets aan doen.” 

“Wanneer de gemeente en lokale ondernemers de han-

den ineenslaan, ontstaat er een omgeving waar iedereen 

samen kan werken. Door te kijken naar mogelijkheden 

en door af durven te stappen van de gebaande paden 

kunnen we banen creëren. Voor ieder gemotiveerd mens 

moet plaats zijn op de arbeidsmarkt in Zeist. Zo zorgen 

we er samen voor dat iedereen de mogelijkheid krijgt 

om het beste uit zichzelf te halen, zich kan blijven ont-

wikkelen en financieel onafhankelijk kan zijn. 

Dan leidt samenwerken tot samenleven.”

Daan Dohmen, FocusCura

“Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. 
Dat wil toch iedereen.”

Ook als je ouder wordt of door een chronische ziekte 

minder mobiel bent geworden. Naast uitstekende zorg 

van artsen en verpleegkundigen, zijn er tegenwoordig 

ook slimme technische mogelijkheden die daarin kunnen 

helpen: e-health wordt dat genoemd. 

 

Denk aan slimme cAlarm sensoren in huis die registeren 

als iemand bijvoorbeeld gevallen is en direct de thuiszorg 

waarschuwen. Of de mogelijkheid om via onze cVitals app 

op een iPad vitale waarden met de dokter te delen zodat 

ziekenhuisopnames worden voorkomen. 

 

Mijn naam is Daan Dohmen, ik ben ondernemer en heb in 

Zeist een bedrijf ontwikkeld dat wereldwijd toonaange-

vend is met dit soort zorginnovaties: FocusCura. We zijn 

nu al met meer dan 125 medewerkers actief in vier landen. 

Jos van Loozenoord, Fractievoorzitter en kandidaat raadslid:

“De zorg in Zeist is echt goed geregeld en dat willen we zo houden. Iedereen die zorg moet krijgen 
krijgt die ook en er zijn in Zeist weinig wachtlijsten. De VVD wil minder administratieve lasten: 

niet lijstjes afvinken maar de beschikbare tijd daadwerkelijk aan zorg besteden. 
Ook vernieuwing van de zorg is belangrijk want ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. 

De VVD vindt dat er bij nieuwbouwplannen juist ook aan deze doelgroep moet worden gedacht. 
Ook e-health is een belangrijke ontwikkeling om mensen, op afstand, te kunnen ondersteunen om 
langer thuis te kunnen blijven wonen. De VVD wil dat het ook voor mensen die hulp nodig hebben, 

goed wonen is in het mooie groene Zeist.”

Mijn liefde voor Zeist is groot. Iedere dag word 

ik dankbaar wakker omdat ik in deze mooie 

gemeente mag wonen. Zeist heeft zoveel te 

bieden; een centrale ligging, een prachtige 

omgeving met veel natuur, en goede voorzie-

ningen. Als raadslid wil ik samen met u bijdra-

gen aan de ontwikkeling, de uitdagingen en de 

prachtige omgeving van Zeist.

Als ik iets doe dan doe ik dat met volle over-

tuiging: iets bijdragen én veranderen. Energie 

krijg ik van hard werken: problemen omzetten 

in oplossingen, niet van oeverloos praten. Eigen 

verantwoordelijkheid nemen en krijgen is ont-

zettend belangrijk, in alles wat ik doe. Het leven 

gaat over het maken van keuzes, wat je ook 

meemaakt, waar je ook vandaan komt en welke 

mogelijkheden je dan ook hebt. 

Ik span me in voor beschikbare en betaalbare 

zorg, voor ouderen, maar ook voor de jeugd. En 

ik wil me inzetten voor een aantrekkelijk, onder-

nemend en onderscheidend Zeist. 

RESULTATEN 2014-2018
•	 De	VVD	heeft	zich	ingezet	om	te	zorgen	dat	iedereen	

die zorg nodig heeft die ook daadwerkelijk krijgt. 

•	 Uit	onderzoek	blijkt	dat	de	WMO-zorg	in	Zeist	met	

gemiddeld een 8 hoog wordt gewaardeerd en dus 

goede, toegankelijke en betaalbare zorg levert. 

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022 
•	 De	VVD	kiest	voor	zorg	die	uitgaat	van	wat	iemand	

nodig heeft en wat de omgeving eventueel kan bij-

dragen. Daartoe kijkt de gemeente naar individuele 

situaties van mensen en stelt samen met de betrok-

kene de benodigde zorg samen.

•	 Mensen	moeten	niet	naar	hun	zorg	hoeven	gaan,	

maar de zorg moet naar de mensen komen. De VVD 

wil dat de gemeente Zeist afspraken maakt om

 e-health mogelijk te maken in het gemeentelijk zorg-

aanbod.

•	 Mensen	moeten	zelf	kunnen	beslissen	van	wie	ze	

zorg ontvangen. De VVD vindt het daarom belang-

rijk dat het zorgaanbod in Zeist toegankelijk is voor 

aanbieders die mensen zelf laten kiezen. 

•	 De	generatie	die	zowel	kinderen	onder	haar	hoede	

heeft en mantelzorger voor de ouders is, moet zo-

veel mogelijk tegemoet worden gekomen.

KANDIDAAT RAADSLID: 

ANGELA BRANSEN

Sharon van Dop |  Lunch- en koffielokatie Samen in Zeist

“Politiek en ondernemen moet draaien om 
samenwerken.”

En het is mijn droom dat e-health juist ook voor alle 

inwoners in onze gemeente beschikbaar komt. Zodat 

iedereen die dat wil zo lang mogelijk zelfstandig in eigen 

huis kan blijven wonen.“
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DEMOCRATIE IN ZEIST
RESULTATEN 2014-2018
•	 De	VVD	heeft	zich	in	de	afgelopen	jaren	ingezet	om	

inwoners meer zeggenschap te geven over ontwikke-

lingen in hun eigen leefomgeving.

•	 De	gemeente	ondersteunt	maatschappelijke	initia-

tieven die bijdragen aan het goede (samen) leven in 

Zeist. Dit kan gaan om een evenement of een voor-

ziening in de buurt. Daarbij kan de gemeente ruimte 

geven in de regels om tot realisatie te komen en 

eventueel financieel bijdragen. De VVD zorgt ervoor 

dat mooie maatschappelijke initiatieven niet door de 

gemeente worden overgenomen en daarmee onbe-

doeld ‘van de gemeente’ worden. 

Liselotte Pesch 

“Sinds 2006 ben ik als Zeister inwoner nauwer betrokken geraakt bij de Gemeente Zeist. 
In mijn rol als voorzitter van de wijkvereniging Lyceumkwartier heb ik in totaal zes jaar 
veel te maken gehad met diverse wethouders, ambtenaren en medewerkers. In die jaren 

heb ik de gemeente steeds opener en op samenwerking gericht zien worden.”

KANDIDAAT RAADSLID: 

 ROB BESSELING

Jos Broshuis, eigenaar van Lokaal Victoria

“De gemeente moet geen misbruik maken
van burgerparticipatie.”

Jos Broshuis staat als bekende horecaonderne-
mer midden in de samenleving. In het gesprek 
dat we met hem hebben ventileert hij zijn dui-
delijke mening over een aantal zaken. Voor hem 
is het geen uitgemaakte zaak op welke partij hij 
gaat stemmen tijdens de aankomende gemeente-
raadsverkiezingen.

Betrokkenheid bij besluitvorming
Jos is op verschillende manieren betrokken geweest bij 

overleg waarin zijn mening werd gevraagd. “Ik heb daar-

bij te vaak de indruk gekregen dat het om schijnpartici-

patie ging. Mensen worden daar cynisch van.” Volgens 

Jos worden bijeenkomsten georganiseerd terwijl de 

uitkomst al lang vast staat. Hij pleit voor verandering. 

“Bij iedere bijeenkomst zouden gemeenteraadsleden 

aanwezig moeten zijn die verslag uitbrengen. Veel za-

ken, zoals bijvoorbeeld belangrijke veranderingen in een 

bestemmingsplan, kennen verschillende betrokkenen 

die gehoord moeten worden. Inwoners zijn daarbij een 

belangrijke groep die serieus moet worden genomen.”

Toegankelijke gemeenteraadsleden
Jos waardeert gemeenteraadsleden die toegankelijk 

zijn en waar makkelijk mee te communiceren is. Bur-

gerparticipatie is voor hem dan ook een groot goed, 

waarbij vooraf duidelijke doelstellingen moeten worden 

geformuleerd en de uitkomsten een plek krijgen in de 

besluitvorming. “Alleen dan zal de politiek serieus wor-

den genomen door inwoners”, aldus Jos.

Afsluitend deelt Jos met ons nog zijn mening over een 

aantal thema’s. De woningmarkt die toegankelijker 

moet worden voor starters. Basisscholen die voldoende 

capaciteit moeten hebben zodat kinderen in de eigen 

wijk naar school kunnen en branchering in de winkelge-

bieden zodat er niet te veel horeca komt t.o.v. het aantal 

winkels. Jos is met recht een betrokken Zeistenaar. 

Sinds kort woon ik met mijn gezin in 
Zeist. De kans om echt iets te veran-
deren in de samenleving is het meest 
zichtbaar bij de gemeente en ruimtelijke 
ordening is en blijft, mede door invoe-
ring van de Omgevingswet, een belang-
rijk thema. 

Door mijn huidige werk als jurist ruimtelijke 

ordening bij de gemeente Soest heb ik kennis 

van de interne processen van gemeenten en 

door mijn werkervaring bij projectontwikke-

laars weet ik welke vragen daar leven. 

Daardoor heb ik aandacht voor communicatie 

en (burger)participatie in het proces van het 

inrichten van de leefomgeving. Gelijkwaardig-

heid in informatie is daarbij het uitgangspunt. 

Deze ervaring wil ik inzetten voor de inwo-

ners van Zeist.

KANDIDAAT RAADSLID:

 ODILE DE MAN

Invloed op uw dagelijkse woon- en
leefomgeving: via de lokale politiek!

Als ik eerlijk ben had ik altijd weinig met de ge-
meenteraad en het college. Ik had vooroordelen 
over de afstand tussen het gewone leven en de 
politici. Ik ben me gaan realiseren dat dat best 
vreemd is. In een democratie hebben we de mo-
gelijkheid om volksvertegenwoordigers te kiezen. 
Mensen die u vertegenwoordigen en namens u 
besluiten nemen over zaken die u in uw dagelijkse 
nabijheid aantreft.

Het is daarbij wel belangrijk dat de volksvertegenwoor-

digers, de gemeenteraadsleden, weten wat er voor u 

belangrijk is. En welke zaken aangepakt moeten worden 

om het leven aangenamer te maken.

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad-

verkiezingen van 2018 hebben we deze onderwerpen 

zoveel als mogelijk verwerkt. Maar hier blijft het natuur-

lijk niet bij. Wij zullen u vaker uitnodigen om met ons in 

gesprek te gaan. 

Dus wilt u ook (meer) invloed op uw dagelijkse woon- en 

leefomgeving? Doe mee met de VVD en laat u horen en 

zien. Dat kan bijvoorbeeld bij het Lokaal Liberaal (zie 

achterpagina). Zo kunnen we samen leven en wonen in 

Zeist nog leuker maken! We zien en horen u graag!

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022
•	 Inwoners	hebben	directe	invloed	op	hun	eigen	leef-

omgeving. De VVD wil dat betrokken inwoners op 

basis van heldere afspraken vroegtijdig in het proces 

invloed op besluitvorming krijgen.

•	 Raadsleden	moeten	zichtbaarder	zijn	in	het	publieke	

debat en verdienen meer ondersteuning in hun rol 

als volksvertegenwoordiger. 
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Samen met mijn gezin woon ik sinds 2003 met veel 

plezier in Zeist, een prachtige plek om te wonen en te 

leven. Het kan op een aantal terreinen nóg beter in Zeist 

en daar wil ik me als raadslid graag voor inzetten. Meer 

concreet wil ik de komende vier jaar vooral aan de slag 

met een drietal onderwerpen. 

Ten eerste het centrum van Zeist; dat moet meer gaan 

bruisen en dat vraagt om aantrekkelijke winkels, uitno-

digende horeca en veel leuke evenementen. Dat vereist 

een veel compacter centrum met meer gezelligheid en 

meer groen en vooral ook minder doorgaand verkeer. 

WINKELEN IN ZEIST
RESULTATEN 2014-2018
•	 Na	vele	jaren	inzet	is	het	de	VVD	gelukt	om	forse	in-

vesteringen te realiseren in een vernieuwd centrum. 

De uitvoering is nu volop aan de gang op weg naar 

een gezellig, groen en gastvrij centrum van Zeist!

•	 In	Zeist	is	steeds	meer	te	beleven.	Vooral	in	het	

centrum zijn er in de afgelopen vier jaar veel nieuwe 

evenementen bijgekomen en klopt het economisch 

en maatschappelijk hart van Zeist steeds sneller.

•	 Het	Walkartpark	is	op	de	schop	genomen	en	is	een	

parel van Zeist geworden. 

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022
•	 De	VVD	kiest	voor	een	centrum	dat	past	bij	het	DNA	

van Zeist: gastvrij, groen en stijlvol, waar mensen 

prettig en comfortabel kunnen winkelen. Dit realise-

ren we door aanpassingen in de inrichting, met meer 

ruimte voor het winkelend publiek in een compacter 

centrum met minder leegstand.

Edwin Schreff als inspiratie voor andere ondernemers:

 

“Als de klantentrekkers uit je straat
verdwijnen, moet je zorgen dat je zelf

klantentrekker wordt.”

Edwin Schreff, Eigenaar C’est Bon XL, 1e Hogeweg  

“Ondernemen is lef hebben en kansen grijpen. Leeg-
stand ga je tegen door met financiële en praktische 
hulp van de gemeente het leegstaande pand naast je te 
huren om daarmee je originele concept te versterken.
Wat ook helpt is de waardering vanuit de gemeente 
voor het ondernemerschap. Maar uiteindelijk zal je zelf 
met je team de drijvende kracht moeten zijn. C’est Bon 
is heel blij met de stappen die we hebben kunnen zetten 
en is trots op haar vernieuwde winkel. Mooi om te zien 
dat dat ook door anderen gezien wordt!”

•	 Comfortabel	winkelen	begint	bij	comfortabel	par-

keren. De VVD wil daarom parkeerplaatsen in de 

parkeergarages groter maken, zodat mensen hun 

auto gemakkelijk kunnen parkeren en zonder deuken 

en krassen weer naar huis kunnen rijden. Daarnaast 

wil de VVD dat voor het eerste uur parkeren slechts 

een	minimaal	tarief	wordt	geïnd.

•	 De	VVD	wil	dat	het	V&D-pand	op	korte	termijn	een	

nieuwe bestemming krijgt en vindt dat de gemeente 

het voortouw moet nemen om de huidige impasse 

te doorbreken. De VVD ziet graag dat de gemeente 

niet uitsluit het pand zelf te kopen als dat nodig is 

om tot een positieve impuls te komen voor het hele 

centrum.

•	 De	VVD	wil	bevorderen	dat	een	deel	van	de	parkeer-

garage aan de Hogeweg wordt gereserveerd voor 

winkelpersoneel waarmee we voorkomen dat er in 

omliggende buurten wordt geparkeerd.

KANDIDAAT RAADSLID: 

   WALTER VAN DIJK

Daarnaast wil ik me inzetten voor snel internet naar iede-

re woning in Zeist. Veel omliggende gemeenten beschik-

ken al over een open glasvezelnetwerk met veel concur-

rentie tussen dienstaanbieders. Dat leidt tot gunstige 

tarieven maar ook tot nieuwe innovatieve diensten. 

Zeker zo belangrijk zijn veilige en goed onderhouden 

fietsroutes in Zeist. Ik wil iedereen dan ook oproepen 

om onveilige situaties te delen, zodat we kunnen zorgen 

dat iedereen in Zeist veilig en comfortabel de fiets kan 

nemen. Al was het maar omdat je op de fiets maximaal 

geniet van ons mooie dorp. 

“Het centrum van Zeist
moet meer gaan bruisen! 
Compacter, meer gezelligheid, 
meer groen en vooral minder 
doorgaand verkeer.”

Frank Quix 

“Prettig en veilig winkelen in een kleiner
en compacter centrum”

Frank Quix heeft zijn werk gemaakt van zijn 
hobby de ‘retail’. Niets staat zo midden in de sa-
menleving en kent zo’n enorme dynamiek. Retail 
raakt elke Nederlander, Europeaan en wereldbur-
ger. Met zijn bedrijf Q&A helpt hij verschillende 
partijen in de retailbranche met consultancy, 
onderzoek en opleiding. Zo organiseert Q&A al 
jarenlang de ‘Retailer van het Jaar’ verkiezing.

Als inwoner van Zeist is Frank extra begaan met het 

centrum van Zeist, dat in zijn ogen vooral kleiner en 

compacter moet worden. “Prettig winkelen staat voor-

op. Dit maakt dat inwoners van Zeist hun geld in Zeist 

willen uitgeven waardoor Zeist weer aantrekkelijk wordt 

voor ondernemers en ketens.”

Frank heeft een duidelijke mening over het centrum 

van Zeist: “De afgelopen jaren heeft de Zeister politiek 

ingezien dat er iets in het centrum moest gebeuren 

om aan aantrekkelijkheid te winnen. Er is beweging en 

gevoel voor urgentie en het is nu zaak om de visie op 

het centrum ook echt waar te maken. Een compacter 

centrum is nodig om het winkelrondje aantrekkelijk 

te maken. Nu zijn er te veel vierkante meters winkel-

ruimte die over een te groot gebied verspreid zijn, met 

daarbij leegstand. Meters uit de markt halen helpt bij 

compacter maken. Maak het daarbij makkelijk om in 

het centrum te winkelen, bijvoorbeeld door op zaterdag 

langer open te zijn. Zaterdag einde middag en begin van 

de avond, inclusief bezoek aan de Zeister horeca, past 

beter bij het leven van veel mensen dan vrijdagavond of 

zaterdagoverdag.”
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Barbara van Denderen,

eigenaar Barbara Mode en Interieur 

Huiskamer van Kerckebosch
Barbara begon meer dan 10 jaar geleden in een piep-

klein pandje in het winkelcentrum Kerckebosch. Haar 

formule sloeg aan en al snel vestigde ze zich vlakbij in 

een veel groter pand.

Haar ‘Huiskamer van Kerckebosch’ is voor veel bewo-

ners van de wijk, maar ook voor mensen van daarbuiten 

een geliefde plek. Op zoek naar nieuwe kleding of leuke 

artikelen voor het interieur of als cadeau. En er is altijd 

ruimte voor een praatje met een lekkere kop koffie 

aan de stamtafel. De winkel van Barbara, waar je nooit 

dezelfde dingen tegenkomt vervult in het winkelcentrum 

een grote rol.

“Investeren in het winkelcentrum is belang-
rijk. Dit is een samenspel tussen gemeente, 
eigenaar van het onroerend goed en
ondernemers.”

Barbara: “Daarom is het ook zo belangrijk dat er ge-

investeerd wordt in het winkelcentrum. De wijk wordt 

uitgebreid en aangepakt en het winkelcentrum moet 

meegroeien om te overleven. Het moet een samenspel 

zijn van gemeente, eigenaar van het onroerend goed en 

natuurlijk de ondernemers. Ik ben blij dat dit lukt en de 

partijen in gesprek zijn over verbeteringen.”

Naast de uitstraling van het winkelcentrum zijn ook 

veiligheid en het beperken van overlast belangrijke 

thema’s.	Barbara:	“Dat	wordt	beïnvloed	door	de	staat	

van onderhoud. Hoe netter, hoe minder verleidelijk het 

is er rotzooi te maken. Daarnaast kunnen preventieve 

maatregelen zoals cameratoezicht en de inzet van de 

wijkagent belangrijk zijn om een veilig gevoel te geven 

en overlast te voorkomen.”

WERK IS

VOOR DE VVD 

DE BESTE

MANIER  VAN

INTEGREREN!

RESULTATEN 2014-2018
•	 Zeist	zet	versneld	in	op	huisvesting	en	integratie	van	

nieuwkomers. Nieuwkomers gaan direct aan de slag 

en leveren een bijdrage aan de samenleving.

•	 Wachtlijsten	voor	zwemlessen	in	Zwembad	Dijnsel-

burg zijn fors teruggebracht tot slechts een paar 

maanden.

•	 Aanleg	van	glasvezel,	ten	behoeve	van	sneller	

internet voor heel Zeist, is dankzij de VVD een stuk 

dichterbij gekomen. 

INTEGRATIE
Net als in de rest van Nederland zijn ook in Zeist veel 

nieuwkomers terecht gekomen. De VVD vindt dat deze 

mensen zo snel mogelijk op eigen benen moeten staan 

zodat ze goed kunnen integreren in onze samenleving. 

Daarom hebben we in Zeist besloten meteen aan de 

slag te gaan met de nieuwkomers, zonder eerst allerlei 

procedures af te wachten. Nieuwkomers gaan direct 

Nederlands leren en worden meteen begeleid naar 

(vrijwilligers)werk. Werk is voor de VVD de beste manier 

van integreren! 

We verwachten bij al deze inzet maximale inspanningen 

van de nieuwkomers zelf. In dit traject leggen we veel 

nadruk op de plichten die zij hebben om zelfredzaam te 

zijn en bij te dragen aan onze samenleving.  

INTEGRATIE, ONDERWIJS EN SNEL INTERNET

Voor het gehele verkiezingsprogramma,
kijk op www.zeist.vvd.nl

ONDERWIJS
Onderwijs maakt hét verschil in het leven van mensen. 

Zeist biedt een enorme keus aan soorten onderwijs op 

verschillende grondslagen. Het is één van de onder-

scheidende punten waarom men graag in Zeist woont. 

Maar dan moet iedereen die voor Zeist kiest wel de 

mogelijkheid hebben toegang te krijgen tot dit rijke 

aanbod. Wachtlijsten voor scholen (en ook voor zwem-

men en sporten) worden aangepakt en verdwijnen op 

afzienbare termijn.

SNEL INTERNET 
Omdat veel inwoners van Zeist geen toegang hebben tot 

snel internet heeft de VVD het initiatief genomen om hier 

vanuit de gemeente mee aan de slag te gaan. Omliggen-

de gemeenten als Amersfoort, Bunnik, De Bilt en Soest 

beschikken al over een open glasvezelnetwerk met zeer 

snelle verbindingen naar woningen en bedrijven. Een 

open netwerk leidt tot meer concurrentie tussen dien-

staanbieders en daardoor tot een betere prijs-kwaliteit-

verhouding. 

De verwachting is dat er steeds meer diensten zullen 

worden ontwikkeld die niet via de bestaande coax- en 

koperinfrastructuren kunnen worden getransporteerd. 

Bovendien kan een op glasvezel gebaseerd netwerk de 

ontwikkeling stimuleren van innovatieve nieuwe diensten 

in de zorg (e-health), het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Met de aanleg van snel internet voorkomen we ook dat 

onze huizen minder waard worden want vooral jongeren 

zullen de aanwezigheid van snel internet steeds vaker 

laten meewegen bij de keuze voor een woning. 
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ZEIST-OOST
(Hoge Dennen en Kerkebosch)

RESULTATEN 2014-2018
•	 Er	is	fors	geïnvesteerd	in	ruimtelijke	ontwikkelingen	

die van Kerckebosch een prachtige wijk binnen Zeist 

maken.

HOOFDPUNTEN
PROGRAMMA 2018-2022  
•	 Naast	ruimtelijke	ontwikkeling	verdienen	ook	sociale	

ontwikkeling en veiligheid in de wijk veel aandacht. 

Met veiligheid doelen we op het voorkomen van 

inbraken, autobranden en diefstal maar ook op 

verkeersveiligheid (in het bijzonder rond scholen) en 

veiligheid tijdens het bouwen. 

•	 We	steunen	de	geplande	renovatie	van	het	winkel-

centrum. Dit lijkt het sluitstuk te gaan worden van 

een zeer geslaagd project dat een enorme kwaliteits-

slag betekent voor deze wijk.

Kandidaat raadslid: Ernst van Splunter

“Omdat ik zelf ben geboren boven een winkel en in het 
winkelcentrum Kerckebosch veel ondernemers ken: 
bakker, groenteboer, kapper, slijter weet ik met welke 
hindernissen ze te maken hebben. De bakker moet bij-
voorbeeld de mogelijkheid hebben flexibel open te zijn als 
zij dat wil. Er zijn ook andere obstakels: zoals het risico 
dat een dierbaar personeelslid ziek wordt, maar wel moet 
worden doorbetaald, een gebrek aan uitstraling van de 
omgeving van je zaak, winkeldiefstal en bereikbaarheid. 
De overheid, soms landelijk maar vaak ook plaatselijk 
moet die belemmeringen wegnemen. Iedere ondernemer 
moet de kans hebben het beste uit zichzelf te halen.”

KANDIDAAT RAADSLEDEN ZEIST-OOST:

 ERNST VAN SPLUNTER, ANGELA BRANSEN
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ZEIST-CENTRUM 
(Carré, Centrumschil Zuid, Centrumschil Noord (Valkenbosch),
Lyceumkwartier, Slot en omstreken)

RESULTATEN 2014-2018
•	 De	VVD	bewaakt	het	groene	karakter	van	wijken	als	

het Lyceumkwartier en het Wilhelminapark en in het 

bijzonder beeldbepalende bomen.

•	 We	sturen	met	gerichte	maatregelen	op	het	voorko-

men van doorgaand- en sluipverkeer door de wijken 

en hebben daarbij bijzondere aandacht voor school-

routes. Concrete maatregelen stemmen we af met

 de betrokken inwoners. 

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA
2018-2022
•	 Het	Lyceumkwartier	kenmerkt	zich	door	het	ruim-

telijke en groene karakter dat de VVD graag wil 

versterken. De VVD is daarom geen voorstander van 

meer wooneenheden op hetzelfde aantal vierkante 

meters in de wijk.

•	 De	VVD	is	voorstander	van	het	mijden	van	door-

gaand verkeer uit het centrum. Dat kan onbedoeld 

invloed hebben op het verkeer in omliggende wijken 

zoals het Lyceumkwartier en het Wilhelminapark. De 

VVD vindt dat dit verkeer zo snel mogelijk richting 

de doorgaande wegen om het centrum heen geleid 

moet worden want doorgaand- en sluipverkeer hoort 

niet thuis in de woonwijken.  

•	 Het	Walkartpark	vraagt	aan	de	kant	van	de	Slotlaan	

om meer levendigheid. De VVD is voorstander van 

de aanwezigheid (op beperkte schaal) van horeca en 

ondersteunt de organisatie van kleinschalige evene-

menten.

KANDIDAAT RAADSLEDEN ZEIST-CENTRUM: WALTER VAN DIJK,
 EVELIEN RAAP EN ROB BESSELING

Wil van Basten-Malipaard,

voorzitter Belangengroep

Wilhelminapark 

“Wat kan de gemeente-
raad voor het Wilhelmina-
park betekenen?”

Voorzitter Wil van Basten-Malipaard van 
Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ 
roept de politieke partijen in Zeist op om 
actief in gesprek te gaan met de buurtver-
eniging. Er is goed contact, maar in de ogen 
van het bestuur van de vereniging kan de 
interactie worden verbeterd. “De volksverte-
genwoordigers van de verschillende partijen 
moeten een goed beeld hebben van de be-
langrijkste knelpunten, zodat zij echt kun-
nen opkomen voor verdere verbetering van 
de leefbaarheid in de wijken. Wij zullen de 
verschillende partijen daarom ook uitnodigen 
voor een politieke avond.”

RESULTATEN 2014-2018
•	 De	doorstroming	op	de	Utrechtseweg	is	verbeterd.

•	 De	plannen	voor	de	verbouwing	van	De	Clomp	zijn	

klaar, de uitvoering kan beginnen. 

•	 Samen	met	omwonenden	is	een	plan	ontwikkeld	voor	

het voormalige BVG-terrein (hoek Utrechtseweg 

- Kromme Rijnlaan) waar in 2018 een stijlvol nieuw-

bouwproject met veel groen gerealiseerd zal worden.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022
•	 We	zetten	in	op	een	spoedige	realisatie	van	het	

nieuwe winkelcentrum De Clomp. We willen dat het 

winkelcentrum de ontmoetingsplek wordt voor de 

wijk, voor jong en oud. Zeist-West verdient na al die 

jaren praten eindelijk een nieuw winkelcentrum.

•	 De	VVD	investeert	in	de	kwaliteit	van	het	groen	in	

de wijk. Een mooi voorbeeld is het Pestersbosje dat 

weer een plek wordt waar mensen graag verblijven.

ZEIST-WEST
(Griffensteijn, Kersbergen, Nijenheim, Crosestein, De Clomp, Brugakker, Vogelwijk,
Couwenhoven, Blikkenburg en omgeving, Weidegebied)

•	 We	willen	op	het	terrein	van	TNO	een	mooie	nieuwe	

ontwikkeling laten plaatsvinden met plek voor nieu-

we vormen van bedrijvigheid en woningen, passend 

binnen het karakter van de omgeving.

•	 De	VVD	Zeist	wil	samen	met	omwonenden	een	goed	

plan maken voor herontwikkeling van de gemeente-

werf. De VVD ziet graag dat er ruimte komt voor wo-

ningen, die passen in de omgeving en die duurzaam 

zijn.

•	 De	fietsverbinding	tussen	Zeist-West	en	het	Utrecht	

Science Park moet veiliger en sneller. We willen op 

de korte termijn vooral het sluipverkeer op de huidi-

ge route tegengaan. 

•	 De	Utrechtseweg	loopt	vooral	in	de	spits	steeds	va-

ker vast. Samen met de provincie en de gemeenten 

De Bilt en Utrecht zetten we in op verbetering van de 

doorstroming. 

Gery Peterse, Peterse Kaas in De Clomp

“Vertraging betekent dat je moet
ondernemen met een handrem”

Gery Peterse woont al 30 jaar in Zeist en is er 
sinds 32 jaar ondernemer. Zijn kaasspeciaalzaak 
‘Peterse Kaas’ op de Clomp heeft veel vaste klan-
ten. Naast deze winkel die er al jarenlang zit heeft 
Gery samen met zijn vrouw Conchita winkels aan 
de Voorheuvel en in Houten.
Winkelcentrum de Clomp heeft een belangrijke functie 

in Zeist-West. Er zijn verschillende instellingen en orga-

nisaties rondom de winkels gevestigd. 
“Al 20 jaar geleden werden de eerste gesprekken ge-

voerd over de vernieuwing van het winkelcentrum. 

Vier jaar geleden zou er echt begonnen worden, maar 

toch heeft het tot begin 2018 geduurd voor de grote ver-

bouwing is gestart. Die vertraging heeft geld gekost en 

maakt dat je moet ondernemen met een handrem.” 

Gery begrijpt dat door de veelheid aan belanghebbenden 

vertraging is opgetreden. “Tegelijk is het goed te besef-

fen dat vernieuwing versterkend werkt voor leefbaarheid, 

veiligheid, ondernemerschap en werkgelegenheid. Daar-

om is het goed dat er nu tot actie wordt overgegaan.”

Actie heeft Gery ook gezien voor zijn winkel aan het 

begin van de Voorheuvel. Hij roemt de gemeente en de 

uitvoerders voor het werk dat is gedaan en de manier 

waarop met de ondernemers is meegedacht. “Daar mag 

ook wel eens een compliment voor worden gegeven.” 

KANDIDAAT RAADSLEDEN UIT ZEIST-WEST: SANDER JANSEN,
 FLORIS VEENENDAAL EN AAT GRINWIS

“DOORGAAND- EN 
SLUIPVERKEER
HOORT NIET THUIS
IN DE WOONWIJKEN.”
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Passie voor samen
Samen is een initiatief van Sharon en Jan Willem van 

Dop, sociaal ondernemers die hebben besloten iets aan 

de samenleving bij te willen dragen. Samen is bedoeld 

om maatschappelijke impact te veroorzaken. Niet zo-

maar een horecaconcept, maar een doordachte oplos-

sing op het terrein van Sociaal Ondernemen. Samen 

betekent: geloven dat het voor iedereen mogelijk moet 

zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Geen 

mensen aan de zijlijn. 

Samen in Zeist is begonnen in het Winkelcentrum 

Vollenhove. Als een nieuwe stimulans voor deze kleur-

rijke buurt. Speciaal voor iedereen. Gericht op gewone 

mensen, die lekker willen lunchen of een kop koffie wil-

len drinken. Maar met extra aandacht voor mensen die 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo dragen we 

Samen een steentje bij aan een zorgzame Samenleving.

 

Sharon van Dop, Eigenaar van ‘Samen in Zeist’

in winkelcentrum Vollenhove: 

“Politiek en ondernemen moet draaien
om samenwerken.”

Jan Smelik, secretaris van Austerlitz Zorgt: 

“Coöperatie Austerlitz Zorgt werd vijf jaar geleden door enke-
le dorpsbewoners opgericht en heeft inmiddels een landelijke 
voorbeeldfunctie. Een belangrijk doel van onze coöperatie is om 
woningen met zorgvoorzieningen te realiseren. Na veel over-
leg worden de plannen voor het Hart van Austerlitz binnenkort 
in de gemeenteraad behandeld. Bij de bevolking van Austerlitz 
ondervinden deze plannen zeer brede steun. Het is nu eindelijk 
tijd om te gaan bouwen! Hoewel ik zelf van een andere politieke 
kleur ben, heb ik respect voor de manier waarop de VVD haar 
sociale kant laat zien in de gemeente Zeist. Zo is voor Austerlitz 
Zorgt de samenwerking met wethouder Sander Jansen en onze 
dorpsgenoot Jos van Loozenoord heel prettig en vruchtbaar.”

RESULTATEN 2014-2018
•	 De	VVD	Zeist	heeft	zich	de	afgelopen	jaren	ingezet	

voor het behoud van het Sanatoriumbos. Het is een 

plek waar kinderen spelen, mensen de hond uitlaten 

of een rondje hardlopen. 

•	 Er	is	een	uitdagende	gebiedsvisie	gemaakt	voor	de	

Utrechtseweg-Noord die er voor gaat zorgen dat dit 

gebied het visitekaartje van Zeist wordt.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022
•	 De	VVD	Zeist	ziet	graag	dat	op	het	terrein	van	de	

voormalige jeugdgevangenis Eikenstein een centrale 

plek komt waar mensen uit de wijk elkaar kunnen 

ontmoeten. 

KANDIDAAT RAADSLEDEN ZEIST-NOORD:

 ODILE DE MAN EN ALEXANDER PIETERS

ZEIST-NOORD
(Vollenhove, Dijnselburg, Patijnpark, Staatsliedenkwartier, Utrechtseweg, 
Dichtersbuurt, Componistenbuurt, Indische buurt en Verzetswijk)

•	 Het	terrein	van	Rabofacet	krijgt	een	invulling	die	

past bij de uitgangspunten en ideeën die de ontwik-

kelaar en de omwonenden samen hebben ontwikkeld.

•	 De	VVD	Zeist	wil	zich	sterk	maken	voor	het	realise-

ren van goede speelvoorzieningen in de wijken. Een 

voorbeeld is het renoveren van de speelplek aan de 

Nicolaas Beetslaan. 

•	 Met	het	vertrek	van	Intermetzo	aan	de	P.C.	Hooftlaan	

komt er een nieuwe kans voor dit fraai stukje Zeist. 

De VVD ziet in de herontwikkeling van de buiten-

plaats Veldheim en het landhuis een kans om de 

sfeer van het oorspronkelijke ontwerp van architect 

Jan Stuivenga terug te brengen.

Sanatoriumbos Veldheim

AUSTERLITZ
RESULTATEN 2014-2018
•	 De	fietspaden	rond	Austerlitz	zijn	de	afgelopen	

jaren flink verbeterd.

•	 In	goede	samenwerking	met	maatschappelijke	

partners uit Austerlitz is na vele jaren eindelijk een 

breed gedragen plan voor het Hart van Austerlitz 

gereed.

•	 Austerlitz-Noord	is	in	uitvoering	gekomen,	waar-

door de noodzakelijke gestage groei van Austerlitz 

tot ongeveer 2000 inwoners door kan gaan.

HOOFDPUNTEN 
PROGRAMMA 2018-2022
•	 We	steunen	de	ruimtelijke	plannen	die	momenteel	

in uitvoering zijn zoals Hart van Austerlitz. Deze 

plannen zijn bedoeld om Austerlitz haar eigen 

karakter te laten behouden maar ook om ervoor te 

zorgen dat inwoners beschikken over levensloop-

bestendige woningen en goede voorzieningen zoals 

bijvoorbeeld de Brede School, peuterspeelzaal en 

dorpshuis.  

•	 De	fietspaden	rond	Austerlitz	zijn	de	afgelopen	

jaren flink verbeterd maar we blijven inzetten 

op veilige, goed onderhouden en goed verlichte 

fietsverbindingen, zowel richting Zeist als richting 

Driebergen. 

Kandidaat raadslid Jos van Loozenoord:

Sinds 2010 zit ik voor de VVD in de gemeente-
raad van Zeist en sinds 2015 als fractievoorzit-
ter. Ik ben een jaar of 10 geleden met mijn vrouw 
Nel in het mooie groene Austerlitz komen wonen 
en we hebben daar nooit spijt van gehad. We 
hebben al veel duurzame maatregelen genomen 
in onze mooie 30-er jaren woning en we probe-
ren binnenkort ook nog van het gas af te komen, 
best een uitdaging. Gewoon als VVD-er zelf doen. 
Verder houd ik ook van lekker eten en koken maar 
dan wel bewust, biologisch, weet wat je eet. Daar-
om ben dan ook al jaren lid van Slow Food.

KANDIDAAT RAADSLID UIT AUSTERLITZ: 

  JOS VAN LOOZENOORD
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Jacqueline Verbeek-Nijhof,

VVD-gedeputeerde provincie Utrecht

De fietstunnel aan de Tolhuislaan is afgerond. 

“Met een knipoog zeg ik hier:
“duurt even dan heb je ook wat!“

“Zeist is en blijft een fantastische plek om te wonen. 
Getrouwd met een geboren en getogen Zeistenaar woon 
ik zelf bijna 18 jaar, inmiddels met ons gezin, in Huis ter 
Heide. We voelen ons er echt thuis! Een plek waar we 
ons vertrouwd en veilig voelen.”

DEN DOLDER EN
HUIS TER HEIDE
Den Dolder

RESULTATEN 2014-2018
•	 Er	ligt	een	gebiedsvisie	voor	de	Willem	Arntsz	Hoeve,	

die samen met inwoners van Den Dolder is opgesteld.

•	 De	fietstunnel	ter	hoogte	van	de	Brede	School	en	

DOSC is gerealiseerd.

•	 De	Torteltuin	is	niet	bebouwd	en	heeft	een	mooie	

bestemming als speeltuin gekregen.

•	 Het	sociaal	cultureel	centrum	De	Kameel	heeft	zich	

ontwikkeld als dorpshuis.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022
•	 De	VVD	wil	dat	mensen	zich	weer	thuis	voelen	in	Den	

Dolder, en dat begint bij een veilig Den Dolder. De vei-

ligheid in Den Dolder moet op niveau komen. De VVD 

steunt de inzet van de gemeente om daartoe te doen 

wat nodig is. 

•	 Een	integraal	verkeersveiligheidsonderzoek	zal	moe-

ten aantonen of de spoorwegovergang in het centrum 

veilig genoeg is. De VVD hecht naast het onder-

zoeksresultaat vooral ook aan de ervaringen van de 

inwoners van Den Dolder en weegt de mening van de 

inwoners nadrukkelijk mee in de besluitvorming. 

•	 De	Willem	Arntsz	Hoeve	wordt	door	Altrecht	in	nauwe	

samenspraak met direct betrokkenen herontwikkeld. 

Door op dit terrein op dorpse schaal woningbouw te 

realiseren, kan voorkomen worden dat elders in Den 

Dolder groen moet wijken. We willen het cultuurhisto-

rische en natuurlijke karakter van het terrein zoveel 

mogelijk behouden. Massale nieuwbouw past daar niet 

bij. Zolang er nog geen herontwikkeling plaatsvindt, 

stimuleren we het tijdelijk gebruik van de panden, om 

verloedering door leegstand te voorkomen.

•	 Het	initiatief	van	Doldenaren	voor	sociaal	cultureel	

centrum de Kameel blijven we ondersteunen. 

Kim Stukje, bedrijfsleider Eetcafé De Egelantier

Bij Den Dolder denk ik aan ‘Samen Sterk’. 
Een kleine hechte gemeenschap die zich 
verenigt om positieve veranderingen door 
te voeren. Een voorbeeld is het openhouden 
van de spoorwegovergang in Den Dolder. 
Een cruciale verbinding zodat er eenheid 
blijft in onze dorpskern. 

KANDIDAAT RAADSLEDEN DEN DOLDER: 

  TJARDA STRUIK EN PETER-PAUL GREUP
KANDIDAAT RAADSLID BOSCH EN DUIN EN HUIS TER HEIDE: 

  MARCO HUIJBEN

Huis ter Heide

RESULTATEN 2014-2018
•	 De	gemeente	is	samen	met	de	belangenvereniging	

Huis ter Heide opgetrokken tegen het besluit om de 

snelheid op de A28 te verhogen naar 130 km per uur.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022
•	 Een	belangrijke	voorwaarde	voor	het	bouwen	van	

huizen in Huis ter Heide West is een goede ontslui-

ting van het verkeer naar de A28, zodat inwoners in 

Huis ter Heide zo min mogelijk last hebben van extra 

verkeersdrukte door hun straten. 

•	 Voor	de	gebieden	van	het	Aartsbisdom	en	Camping	

Dijnselburg zullen nieuwe plannen gemaakt worden. 

KANDIDAAT RAADSLID: 

    MARCO HUIJBEN

Sinds 2016 woon ik met mijn gezin in Den Dolder. Wij 

zijn gevallen voor de prachtige natuur, het gezellige en 

intieme karakter van Den Dolder en de goede OV-ver-

binding. Dit laatste is door mijn visuele beperking van 

essentieel belang voor mijn onafhankelijkheid. 

Ik geloof in de eigen kracht van mensen en met de steun 

van anderen is veel meer mogelijk dan wij vaak denken. 

Met een positieve insteek, hard werken en beperkingen 

omzetten in kansen. 

Alle Zeistenaren hebben het recht op een gemeente 

die ze de ruimte geeft om hun kansen te benutten. Een 

gemeente die mensen in hun waarde laat en veiligheid 

biedt.  Ik ga me inzetten voor een veilig, bereikbaar en 

ondernemend Zeist. 

De VVD Zeist is voorstander van het transforme-

ren van de camping naar woningen. We vinden dat 

bewoners een belangrijke rol moeten krijgen in de 

planontwikkeling voor het gebied.

•	 De	VVD	is	tegen	een	houtenergiecentrale	in	Zeist	en	

zet in op meer duurzame en moderne vormen van 

energiewinning.

Sinds 2015 woon ik met mijn vrouw en dochter in 
de wijk Sterrenberg in Huis ter Heide. Ik vind het 
belangrijk dat Zeist ook in de toekomst een aan-
trekkelijke gemeente blijft met behoud van voor-
zieningen. Een aantrekkelijke gemeente begint 
met een leefomgeving waarin een groot gevoel 
van veiligheid wordt ervaren. Dit is voor mij één 
van de belangrijkste taken van de gemeente. 
 
Daarnaast vind ik het belangrijk om jonge huishoudens 

aan Zeist te binden door voldoende aanbod van betaal-

bare nieuwbouw en winkelmogelijkheden maar ook door 

toegankelijke sportverenigingen en scholen naar keuze. 

Hierdoor wordt niet alleen voorkomen dat Zeist relatief 

snel vergrijsd maar ook dat voorzieningen verdwijnen. 
KANDIDAAT RAADSLID: 

    TJARDA STRUIK
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WAAR WONEN ONZE KANDIDATEN?

op de foto v.l.n.r.:

Peter-Paul Greup, Floris Veenendaal, 

Angela Bransen, Rob Besseling, Sander 

Jansen, Alexander Pieters, Tjarda Struik, 

Walter van Dijk, Ernst van Splunter, Eve-

lien Raap, Marco Huijben, Aat Grinwis, 

Jos van Loozenoord. 

Ontbrekend op de foto: Odile de Man

BOSCH EN DUIN 
RESULTATEN 2014-2018
•	 Met	de	vereniging	Bosch	en	Duin	is	gewerkt	aan	een	

ruimtelijke wijkvisie voor Bosch en Duin.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022
•	 Bosch	en	Duin	heeft	een	geheel	eigen	uitstraling	die	

belangrijk is voor het woongenot en de waarde van 

de woningen. De VVD wil dit karakter behouden. Dat 

willen we doen door het vaststellen van de gezamen-

lijk geformuleerde ruimtelijke wijkvisie.

•	 De	VVD	blijft	zich	inzetten	op	het	voorkomen	van	

sluipverkeer door Bosch en Duin.

•	 De	VVD	Zeist	gaat	zich	maximaal	inzetten	om	de	vei-

ligheid in Bosch en Duin te verbeteren. In Bosch en 

Duin is vaker dan elders in Zeist sprake van wonin-

ginbraken door landelijke roversbendes. Daarom pleit 

de VVD ervoor om meer in te zetten op preventieve 

maatregelen, zoals inzet van cameratoezicht en 

kentekenregistratie bij de ingangswegen. 

Rob van Grootel, inwoner van Bosch en Duin:

“In veiligheid voor auto’s en fietsers mag geïnvesteerd worden.” Rob 
van Grootel, betrokken inwoner van Bosch en Duin zag dat meer jonge 
mensen in een veranderende omgeving kwamen wonen: “100 jaar ge-

leden was Bosch en Duin kaal, dat was het natuurlijke landschap. Nu staat er veel meer 
groen, tijd om wat weg te halen, lijkt mij. Dat maakt het overzichtelijker en veiliger. De 
wegen worden over het algemeen matig onderhouden. De wortelopdruk vooral op fiets-
paden wordt wél goed aangepakt. Dat bevordert veilig fietsverkeer wat ook een positieve 
invloed heeft op het autoverkeer.” 

Veiliger fietspaden
Rob kijkt met plezier naar dingen die goed zijn gegaan: 

“In de afgelopen tijd is de verlichting rond de fietspa-

den gelukkig sterk verbeterd. Op de Amersfoortseweg 

bijvoorbeeld, is de veiligheid vergroot door twee fiets-

paden. Ook langs De Dreef zou dat kunnen. Als belas-

tingbetaler vind ik uitgaven die daaraan worden besteed 

zeer verantwoord.”

Jacqueline Verbeek-Nijhof, VVD-gedeputeerde provincie Utrecht

Paaltjes blokkeren parkeren
Verbeterpunten?  “Ik zie dat bewoners zich publieke 

groene ruimte voor hun huis toe-eigenen door daar 

allerlei bloempotten, paaltjes, stenen keien etc. te 

plaatsen. Daardoor wordt parkeren vrijwel onmogelijk. 

Als dat in je eigen wijk niet meer lukt, werkt dit onveilig-

heid in de hand. Ik zou daar meer toezicht op willen. In 

Bilthoven is daar met succes tegen opgetreden en dat 

voorbeeld verdient navolging.”

“Ruim twee jaar geleden heb ik het wethouderschap van Zeist 
verruild voor gedeputeerde van de Provincie Utrecht. Het is 
mooi om te zien hoe het werk waar ik mij altijd voor de twee-
honderd procent voor heb ingezet door Sander Jansen zo goed 
wordt voortgezet. Afgelopen zomer konden we samen met de 
bewoners van Den Dolder een belangrijke mijlpaal vieren.
De Torteltuin in Den Dolder, de leukste speeltuin van Den Dol-
der. Een project waar we als VVD echt onze nek voor hebben 
durven uitsteken. Een potentiële woningbouwlocatie verruilen 
voor een mooie speeltuin voor de kinderen maar ook kleinkinde-
ren in de wijk, hier was politieke moed en wilskracht voor nodig. 
Maar afspraak is afspraak en op 20 mei van dit jaar was het 
zover, de opening!

Kandidatenlijst 
1.  Sander Jansen  

2.  Ernst van Splunter  

3.   Angela Bransen  

4.  Walter van Dijk  

5.  Tjarda Struik   

6.   Jos van Loozenoord  

7.   Floris Veenendaal  

8.  Peter-Paul Greup  

9.  Marco Huijben  

10.  Alexander Pieters  

11.  Aat Grinwis   

12.  Odile de Man  

13.  Evelien Raap  

14.  Rob Besseling  

15.  Henk van Dijck  

16.  Marie-Christine

 van Grootel  

17.  René Hoekstra  

18.  Harm-Jan Wessels  

19.   Frank Kalis   

20.  Lex Kraanen 

21.  Eline Oudenbroek  

22.  Frank Quix   

23.  Dop van Ulzen  

24.  Henk Kwant  



LOKAAL LIBERAAL UITNODIGING:
KOM EEN DRANKJE MET ONS DRINKEN!

ÉÉN SANDER S a n d e r  J a n s e n
Lijsttrekker Zeist
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Dit biljet is goed voor 

één drankje naar 
keuze uitsluitend voor 
bezoekers van 

‘Lokaal Liberaal’ 
bijeenkomsten van de 

VVD-Zeist.

‘De Sander’ | Knip uit en neem mee!*

* vindt u het zonde om dit magazine kapot te knippen? Neem het dan mee naar de borrel.

Wij nodigen u uit om in aanloop naar de
verkiezingen met ons een drankje te
komen drinken.

Wij vinden het leuk om u te ontmoeten
op één van de plekken in de gemeente Zeist.

Neemt u daarbij uw ‘1 Sander’ mee voor een 
consumptie!

Wij zien u graag!

AGENDA

Vrijdag 23 februari

21.00 uur: De Koets, 2e Dorpsstraat 50-52, Zeist

Vrijdag 2 maart 

17.00 uur: Het Plein, Oude Postweg 144, Austerlitz

Vrijdag 9 maart 

17.00 uur: Egelantier, Dolderseweg 146, Den Dolder

Vrijdag 16 maart

17.00 uur: Lokaal Victoria, 1e Dorpsstraat 7, Zeist

Twitter: vvdzeist | Facebook: vvdzeist | www: zeist.vvd.nl | Mail: info@vvdzeist.nl


