
 

 
 

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA 
2018-2022 



 
Samenvatting Programma 2018-2022 Pagina 1 

 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 2 

2. Betrouwbare overheid ........................................................................................................................ 2 

3. Veiligheid ............................................................................................................................................. 3 

4. Zorg ...................................................................................................................................................... 3 

5. Gezin, jeugd en onderwijs .................................................................................................................. 4 

6. Werk en Inkomen ................................................................................................................................ 5 

7. Cultuur en sport .................................................................................................................................. 6 

8. Economie ............................................................................................................................................. 6 

9. Energie, klimaat en milieu .................................................................................................................. 7 

10. Wonen en ruimte ............................................................................................................................. 8 

11. Mobiliteit .......................................................................................................................................... 9 

 
  



 
Samenvatting Programma 2018-2022 Pagina 2 

 

1.  Inleiding  
ChristenUnie/SGP Zeist Kernwaarden en drijfveren 
De ChristenUnie/SGP Zeist is een lokale christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bij-
bel. De ChristenUnie/SGP Zeist ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor het belang 
van burgers. God liefhebben boven alles en onze naaste zoals we onszelf liefhebben. In de politiek 
proberen we dit handen en voeten te geven. God heeft ons elkaar gegeven om samen te leven. Het 
christelijke geloof geeft heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. De ChristenUnie/SGP 
Zeist wil een wereld waarin we omzien naar elkaar en naar onze leefomgeving. Een wereld die leef-
baar blijft, ook voor onze kinderen: waar iedereen meetelt. 
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om te bebouwen en bewaren. Goed en verantwoord 
rentmeesterschap is onze roeping.  
De ChristenUnie/SGP Zeist rekent zich tot een beweging van maatschappelijk betrokken christenen 
die op tal van plekken in de samenleving stem geven aan hun geloof. Voor hen is geloof niet alleen 
iets voor de kerk of thuis, maar ook voor de samenleving. Bereid zijn om verantwoordelijkheid te ne-
men en samen te werken aan een betere samenleving. 

Van christenen voor alle mensen 
De ChristenUnie/SGP Zeist is een partij van christenen voor alle mensen: iets uitstralen en doorgeven 
van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Zeist. Doe met ons 
mee. Geef geloof een stem! 

2. Betrouwbare overheid  
De gemeente, dat zijn we samen 
De samenleving is niet het werk van de overheid alleen, maar van mensen en maatschappelijke ver-
banden samen. Waar nodig stimuleert en ondersteunt de overheid hen in het meedenken en mee-
doen. Dit vraagt om maatwerk. Voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen 
kunnen, waarborgt de overheid ondersteuning. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de 
overheid als hun eigen verantwoordelijkheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die 
reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft en 
handhaaft. Zo draagt zij bij aan een collectieve verantwoordelijkheid voor het recht van de zwakken 
in de samenleving. 
De ChristenUnie/SGP wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités, vooraf-
gaande aan beleidsvorming in het college van B&W en de raad. Deze initiatieven moeten aanvullend 
zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Het lokaal bestuur blijft 
eindverantwoordelijk. 
De ChristenUnie/SGP waardeert de dorpen Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide 
als lokale gemeenschappen en hecht aan het eigene en de vitaliteit van deze gemeenschappen. Dit 
geldt ook voor de diverse wijken binnen Zeist. 
 

Concreet 
 Zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden  
 Dorpen en wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten.  
 Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaam-

heid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer. 
 De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit geven. 
 Godslasterlijke en kwetsende reclame- en kunstuitingen moeten worden geweerd. 
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Financiën 
De gemeente Zeist is financieel gezond. Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, 
goede rentmeester is van de beschikbare middelen. De gemeente koopt duurzaam en circulair in.  

3. Veiligheid 
Je veilig weten en voelen. 
Je veilig weten is voor ieder mens van wezenlijk belang. Gebrek aan veiligheid leidt tot gevoelens van 
onrust en angst. Veiligheid is tevens de aanwezigheid van vertrouwen, geborgenheid en gemeen-
schapszin. De gemeente dient samen met maatschappelijke organisaties de veiligheid te bevorderen 
door voorlichting en preventie. Tot veiligheid behoren ook zaken als ‘inbraakpreventie’, ‘verkeers- en 
brandveiligheid’, en ‘tegengaan en optreden tegen huiselijk geweld en kleine criminaliteit’ 
‘Oog voor elkaar’, met respect voor ieders eigen identiteit, moet de dragende kracht zijn bij het door 
de gemeente in nauwe samenwerking met wijken, verenigingen e.a. in het te voeren beleid. 

4. Zorg 
Elk mens is waardevol  
De ChristenUnie/SGP wil zich op grond van de Bijbel inzetten voor een samenleving die gedragen 
wordt door naastenliefde. Uitgangspunt van de ChristenUnie/SGP is dat elk mens waardevol is en dat 
die waarde niet afhangt van capaciteiten, gezondheid, seksuele gerichtheid, afkomst of leeftijd. De 
ChristenUnie/SGP wil in Zeist bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet, 
en waarin bewoners die hulp nodig hebben een optimale keuzevrijheid om de door henzelf ge-
wenste hulp te kiezen. 

Concreet 
● De lokale lastendruk stijgt in principe, niet meer dan de inflatiecorrectie. 
● Eventuele lastenverlichting dient ten gunste te komen aan alle inwoners van Zeist 
● Bij inkoopbeleid hanteert de gemeente Zeist duurzaamheidscriteria als een harde eis. 

Concreet 
● Er wordt een wijkveiligheidsplan opgesteld samen met bewoners, waarin prioriteiten, actie-

punten en evaluatiemomenten concreet worden vastgelegd. 
● Er strakker ingezet op handhaving in het algemeen en verkeersregels in bijzonder. 
● Versterking van preventief beleid op het gebied van brandveiligheid inbraakpreventie, crimi-

neel en asociaal gedrag.  
● De gemeente draagt zorg voor voldoende buitengewoon opsporingsambtenaren. 
● Daadkrachtig aanpakken van probleemjongeren, de harde kern justitieel, de meelopers pri-

mair door hen perspectief voor de toekomst te bieden. 
● Sociale veiligheid moet een vast onderdeel zijn bij de inrichting van de openbare ruimte. 
● Strenge controle op naleving van de nieuwe drank- en horecawet. 
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Ouderen langer zelfstandig wonen 
Ouderen hebben bijgedragen aan de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ze aandacht en 
steun. Vaak ontstaat echter door lichamelijke- en/of mentale klachten en de voortschrijdende digita-
lisering een verminderde zelfredzaamheid. Daarmee wordt ook eenzaamheid een steeds groter ri-
sico. De ChristenUnie/SGP heeft oog voor de kwetsbare positie van ouderen in onze gemeente. 
De gemeente Zeist moet hiervoor, samen met woningeigenaren, verenigingen van eigenaren (VvE’s) 
en woningcorporaties een beleid ontwikkelen.  

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
De gemeente investeert hierin in 2018 en 2019 op zodanige manier dat de decentralisatie van deze 
taken van de gemeente Utrecht naar Zeist vlekkeloos verloopt. 

5. Gezin, jeugd en onderwijs 
Zorg voor kinderen en jongeren 
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Zeist moet daarom inzetten op veilige ge-
zinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie/SGP wil dat kinderen de extra noodzake-
lijke ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de 
identiteit van het gezin. Het is hoog tijd om meer te investeren in aan sterke en liefdevolle gezinnen.  
De ChristenUnie/SGP wil ouders met kinderen hulpmiddelen aanreiken voor hun relatie en het ou-
derschap. Geboortezorg richt zich op beide ouders en op de lichamelijke én mentale voorbereiding 

Concreet 
● Eén beschikking voor alle domeinen Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz.) 
● Waarborgen optimale keuzevrijheid binnen de Wmo en jeugdzorg. 
● In aanvulling op het gezondheidsbeleid komt er maatwerk per wijk. 
● Er is een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning.  
● Vrijwilligersorganisaties met een subsidierelatie met de gemeente kunnen gratis een Verkla-

ring omtrent Gedrag (VoG) aanvragen voor hun vrijwilligers. 
● De openbare ruimte wordt op zo ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen 

in Zeist en zich er zelfstandig kunnen redden. 
● Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking. 

Concreet 
● De gemeente initieert voorlichting aan woningeigenaren over het levensloopbestendig 

maken van hun woning. 
● De gemeente biedt de Blijverslening aan, zodat particulieren hun woning makkelijker 

kunnen aanpassen en zo langer thuis kunnen blijven wonen. 
● De gemeente treedt in overleg met verenigingen van eigenaren over het levensloopbe-

stendig maken van appartementencomplexen. 
● Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewo-

ners die zware zorg nodig hebben.  
● Zeist wordt een dementievriendelijke gemeente. 
● Zeist ontwikkelt in de komende twee jaren voldoende expertise op het gebeid van maat-

schappelijke opvang en beschermd wonen i.v.m. de  decentralisatie in 2020. 



 
Samenvatting Programma 2018-2022 Pagina 5 

 

op de komst van een kindje. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom 
willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen aan te bieden. 
Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. 
De verbinding en samenwerking tussen passend onderwijs  en jeugdzorg moet een vanzelfsprekend-
heid worden. Daarnaast wordt het reguliere onderwijs optimaal gefaciliteerd. Het dealen van drugs 
in de nabijheid van scholen en met scholieren wordt zeer krachtig  bestreden. 

6. Werk en Inkomen 
Meedoen is belangrijk 
Werk is belangrijk: voorzien in levensonderhoud, maatschappelijk participeren, gevoel van eigen-
waarde. Er zijn echter tussen mensen grote fysieke, verstandelijke en mentale verschillen. Van be-
lang is dat er in de Zeister samenleving naar wordt gestreefd dat iedere inwoner werk heeft dat bij 
hem of haar past. Daarbij is niet alleen betaald werk waardevol: zorg, ondersteuning en vrijwilligers-
werk zijn evenzeer nuttige maatschappelijke bijdragen die stimulering en waardering verdienen.  
Meedoen moet gestimuleerd worden en waar mogelijk worden beloond. Mensen die nog niet mee-
doen moeten hiertoe worden uitgedaagd. Met de BIGA heeft Zeist een parel in huis om een deel van 
deze inwoners aan passend werk te helpen.  

Armoede(preventie) en schulden 
Ook in Zeist is er sprake van toenemende armoede zowel onder volwassenen als onder kinderen. 
Omdat ‘voorkomen beter is dan genezen’ zijn preventie en een vroege signalering zeer belangrijk. 
Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Kunst, cultuur en sport 

Concreet 
● Ouderschapscursussen over relatieversterking en informatie over relatieondersteuning zijn 

laagdrempelig beschikbaar 
● Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverle-

ningsinstanties nauw samenwerken; daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coör-
dinator belangrijk. 

● Er is continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden. 
● Binnen het onderwijs is er een vanzelfsprekende relatie en afstemming tussen passend on-

derwijs en jeugdzorg. 
● Drugs dealen bij scholen en met scholieren wordt krachtig bestreden. 

Concreet 
● De gemeente maakt Zeist aantrekkelijk voor toekomstgerichte innovatieve bedrijven.  
● Maximaal benutten van de mogelijkheden tot verstrekken van opdrachten aan de BIGA en 

BIGA promoten bij bedrijven in Zeist. 
● Blijvend grote waardering tonen voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg; 

Concreet 
● Ondersteunen van maatschappelijke organisaties op het gebied van armoedebestrijding en 

eenzaamheid. 
● Doelgerichte, laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aanbieden. 
● Gemeente Zeist voert een ruimhartig minimabeleid.  
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7. Cultuur en sport 
Ontspanning is goed voor de samenleving 
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. We mogen in Zeist trots zijn op het 
brede kunst-, cultuur- en sportaanbod. Professionals en amateurs benutten samen hun talenten om 
onze samenleving mooier te maken. Ze dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning.  

8.  Economie 
Versterken lokale economie 
De lokale overheid speelt een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt. Bij 
economie gaat het om produceren, consumeren en de kwaliteit van leven. Een economie is pas ge-
zond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans 
zijn, als groei groen is en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale eco-
nomie, voor de sociale cohesie, de ontwikkeling van producten en voor de leefbaarheid.  

Koopzondag 
Wij zien de koopzondag als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Een collectieve 
rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag 
daarvoor de aangewezen dag.  
We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moei-
lijk hebben gekregen.  De ChristenUnie/SGP blijft zich om principiële redenen verzetten tegen de 
koopzondagen: God gaf ons één dag om Hem in alle rust te dienen. Daarnaast zijn er economische 
en sociale redenen om een 7*24 uurs economie, inclusief de koopzondag, af te wijzen. 

Concreet 
● Er komt ruim aandacht aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal worden benut 

om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (jeugdsportfonds en participatiefonds); 
● Evenementen in Zeist moeten veilig en gezond zijn: goed toegankelijk, heldere (subsidie-) af-

spraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).  
● Tegengaan aanstootgevende (kunst)uitingen in de openbare ruimte tegen en geen steun aan 

evenementen op zondag. 
● Alcohol, drugs, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens 

en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd door een alcoholconvenant tussen 
de gemeente en sportverenigingen. 

Concreet 
 Er komt een aantrekkelijk beleid gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. 
 Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; bij 

alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.  

Concreet 
● De verruiming van zondagsopenstelling van winkels wordt teruggedraaid.  
● Ondernemers mogen niet contractueel gedwongen worden op zondag hun winkel te openen.   
● Medewerkers mogen niet worden verplicht op zondag te werken.  
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9. Energie, klimaat en milieu 
Waar staat de ChristenUnie/SGP voor? 
God vertrouwde aan de mens de zorg van de aarde toe: bouwen en bewaren van de aarde. Die op-
dracht heeft ook politieke consequenties. We zien en ervaren overal de negatieve gevolgen van de 
te eenzijdige nadruk op het ‘bouwen’ in de achterliggende decennia.. Wij willen de natuur en het mi-
lieu liefst beter doorgeven aan de volgende generaties. De gemeente Zeist wil in 2030 zowel energie-
neutraal als klimaatneutraal zijn. ChristenUnie/SGP staat van harte achter deze doelstelling, maar 
dan moet er wel actie ondernomen worden. 

Afvalinzameling 
Veel afval is in feite waardevolle grondstof en mag daarom niet onnodig verbrand worden of in de 
natuur belanden, waar het weer milieuschade tot gevolg heeft. We zetten in op minder rest- en 
zwerfafval. Burgers wordt het gemakkelijk gemaakt om het afval te scheiden.  

Luchtkwaliteit 
De kwaliteit van de lucht dient te voldoen aan landelijke normen. De ChristenUnie/SGP wil in heel 
Zeist zover mogelijk onder de maximaal toelaatbare waarden blijven.  

Concreet 
● Verduurzaming van bestaande en nieuwe woningen en gebouwen vraagt een actieve en sti-

mulerende rol (ook financieel) van de gemeente.  
● De gemeente Zeist zorgt voor een revolverend duurzaamheidsfonds van waaruit leningen 

beschikbaar worden gesteld voor energie-effectieve maatregelen. 
● De gemeente voert een integraal duurzaamheidsbeleid:  
● Nieuwe woningen worden niet meer op het gasnet aangesloten 
● De gemeente Zeist richt één loket in waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor 

technische en financiële arrangementen voor verduurzaming.   
● De gemeente Zeist maakt actief gebruik van de expertise van natuur- en milieuorganisaties 

en gaat met hen in over de oprichting van milieucoöperaties. 
● De gemeente vervult een voortrekkersrol bij het energieneutraal maken van de gemeente-

lijke eigendommen, activiteiten en de openbare ruimte. 
● De gemeente stimuleert door plaatsing van oplaadstations het elektrisch rijden. 
 

Concreet 
● PMD-afval moet zo snel mogelijk via (grijze) containers aangeboden kunnen worden. 
● Zeist introduceert een ‘clean-team, dat dagelijks en na meldingen de wijken bezoekt’. Zij 

zorgt voor het opruimen van zwerfafval, glas op de weg en eventueel hinderlijk groen. 
● De gemeente onderzoekt de mogelijkheid tot het plaatsen van ‘blipverts’ in elke wijk voor de 

inzameling van recyclebaar afval dat niet door de RMU wordt opgehaald. 
● De gemeente maakt van de gescheiden inzameling van afval in appartement- en flatgebou-

wen, waaronder seniorencomplexen, een speerpunt. 

Concreet 
● In verband met de fijnstofbelasting willen wij dat op het traject van de A28 langs Zeist de 

maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 100 km/uur.  
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Toekomstbestendig waterbeheer 
Door toename van versteende gebieden in combinatie met een toename van extreme buien ont-
staat toenemende maatschappelijke en financiële schade. Daarnaast is de verdroging van gronden 
een groter wordend probleem. Het is noodzakelijk dat de gemeente Zeist een strategie ontwikkelt 
hoe zij met deze effecten van klimaatverandering omgaat en hoe schade kan worden beperkt. Dit zal 
samen met het waterschap, de provincie en omliggende gemeenten uitgewerkt dienen te worden. 

10. Wonen en ruimte 
Goed en passend wonen. 
De ChristenUnie/SGP wil een woningbeleid dat starters ondersteunt en zorgt voor voldoende pas-
sende (huur)woningen. Uitbreidingslocaties voor woningen zijn er nauwelijks. Groei van het aantal 
woningen zal daarom vooral door inbreiding moeten plaatsvinden. Wanneer ‘groen’ en ‘rood’ con-
flicteren kiest de ChristenUnie/SGP voor de groene waarden van Zeist. Wel kan het zo zijn dat de 
krapte op de woningmarkt dermate groot is dat er alleen betaalbare koop- of huurwoningen moge-
lijk zijn in groene gebieden. Als zich dat al mocht voordoen, zal de ChristenUnie/SGP de plannen en 
alternatieven zorgvuldig afwegen. 

Ruimte 
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook 
heel goed door bewoners worden gedaan., de kwaliteit van het groen wordt hoger en de wijk leuker.  

Concreet 
● Verstening van tuinen en de openbare ruimte wordt tegengegaan.  
● Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan. 
● Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan 

bewustwording, bijvoorbeeld een publiekscampagne in samenwerkingen met tuincentra en 
ontmoedigt verstening van de natuurlijke omgeving. 

● Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer van regenwater (afkoppelen).  

Concreet 
● Onderhoudsachterstand van fiets- en wandelpaden en wegen worden weggewerkt 
● De gemeente ontwikkelt samen met de bewoners een plan over het onderhoud van de leef-

omgeving en het in eigen beheer onderhouden van hun wijk. 
● Er komt een app waar meldingen over de leefomgeving kunnen worden gedaan. 
● Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Versnippering wordt tegengegaan. 

Concreet 
● Er komt extra inzet om de versnellingsopgave huisvesting (5 jaar lang 500 extra mensen huis-

vesten) te realiseren.  
● Ambitieuzere duurzaamheidsdoelstellingen: de gemeente voert een integraal en duurzaam 

woonbeleid. Energie neutrale en levensloopbestendige woningen zijn de norm.  
● In Zeist komt er ruimte voor de bouw van zgn. Tiny Houses. 
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Natuur 
De ChristenUnie/SGP zet zich in voor het behoud van het landschap en voor de bescherming van het 
milieu en de biodiversiteit. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmoni-
euze ontwikkeling van de leefomgeving. 

11. Mobiliteit 
Mobiliteit wordt verduurzaamd! 
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Echter de negatieve im-
pact van mobiliteit op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid moet worden terugge-
drongen. Daarom kiezen we voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, 
een betere benutting van de bestaande infrastructuur. 

 

Concreet 
● Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) land-

schappelijke elementen en is er aandacht voor behoud van lanen en parken. 
● Er vindt zo snel mogelijk een evaluatie plaats van de Bomenverordening 2016 over de gevol-

gen van het afschaffen van kapvergunningen in witte gebieden. Ook wordt naleving in 
groene gebieden geëvalueerd, zo nodig leidend tot meer controle en handhaving. 

● Bij financiële overschotten heeft het vullen van het bomenfonds prioriteit. Dit fonds garan-
deert een groen Zeist voor de toekomst. 

Concreet 
Fiets 
● Er komt een lokale fietsagenda met als belangrijke thema’s: goede en brede fietspaden, vei-

ligheid, voldoende goede parkeergelegenheden, fiets delen en elektrisch fietsen. 
● Gebruik van (elektrische) fiets dient te worden gestimuleerd als alternatief voor de auto. 
● Onveilige fiets- en looproutes naar scholen worden aangepast. Nabij scholen hebben fietsers 

en voetgangers voorrang en is snelverkeer “te gast”. 
● De toename van nieuwe of bepaalde vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen, bakfietsen, 

racefietsen enz. vraagt om een andere indeling van wegen of de openbare ruimte.  
Voetgangers 
● In het verkeersbeleid is er voorrang voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (visueel) ge-

handicapten, ouderen, voetgangers en fietsen 
● Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar het 

centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast 
naar hun behoeften. 

● Overhangend hinderlijk groen van zowel gemeente als privaat groen wordt tijdig verwijderd.   
Openbaar vervoer 
● De spoorwegovergang in Den Dolder blijft open. 
● De gemeente zet zich er bij de provincie voor in dat de dorpen en kernen van Zeist per open-

baar vervoer bereikbaar zijn. 
● De gemeente zet zich in voor behoud van de Intercity status van station Driebergen-Zeist. 
● Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd. 


