Grijze pakken en jonge honden verenigd
in Zakelijk Zeist Onderneemt!

‘WIJ WILLEN VAN ZEIST DE
VOORTUIN VAN UTRECHT MAKEN’
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centrum van Zeist. ‘Het centrum is
verouderd in vorm, uitstraling en
grootte’, vindt bestuurslid Norbert
Jansen. ‘Wij zijn met betrekking tot
dit onderwerp een serieuze gesprekspartner voor de gemeente Zeist en
worden hierover intensief benaderd
en

geïnformeerd.’

Terecht,

vindt

Geerts. ‘Uiteindelijk zijn het vooral
de ondernemers die hier in Zeist voor
inkomen en werkgelegenheid zorgen.
Dan is het honoreren van inspraak en
participatie logisch.’

CONVENANT MET
GEMEENTE
De banden met de gemeente Zeist
zijn goed. Viermaal per jaar is er contact met de wethouder en er is een
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