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Samenvatting van de stand van zaken, conclusies en voorstellen
Inleiding en doelstelling
Wat is wijkeconomie
In het kort is wijkeconomie is de banenmotor van de wijk Het bevordert het ondernemerschap en de
bedrijvigheid. Ook bevat het een sociaal component zoals de verbetering van de sociale positie van
de bewoners. Wijkeconomie is volgens de nieuwe trend ook het creëren van ‘creatieve broedplaatsen’
op het gebied van ontwerp, cultuur, et cetera.
De doelstelling van wijkeconomie voor Kerckebosch
Voor Kerckebosch gaat het om het bevorderen van het economische draagvlak, het verbeteren van
het sociale profiel van de wijk, het benutten van de aanwezige kansen en het creëren van nieuwe
kansen. Zie de voorstellen hierna..
De uitwerking
De volgende thema’s worden in de nota wijkeconomie uitgewerkt: sociaal profiel, ondernemerschap,
detailhandel, zorg en recreatie/toerisme/cultuur.

Hoe staat de wijk Kerckebosch er voor
Sociaal profiel
In de wijk Kerckebosch is sprake van een hoge mobiliteit, veel alleenstaanden en één ouder gezinnen,
eenzijdig woningaanbod, toename van het aantal allochtonen en een hoog aantal werklozen en
uitkeringsgerechtigden.
Zorgpunten zijn de toenemende jeugdproblematiek, problemen achter de voordeur (schulden,
eenzaamheid, et cetera) en geen/weinig (buitensport) voorzieningen voor jongeren.
De uitwerking hiervan in voorstellen is in het Sociale Economische Programma opgenomen.
Ondernemingen
Buiten het winkelcentrum heeft Kerckebosch veel kleine ondernemers die ‘aan huis’ of ‘vanuit hun huis
’werken. Het aantal startende ondernemers, veelal in de zakelijke dienstverlening, is de laatste jaren
sterk toegenomen, in 2006 met 10 en in 2007 met 18 ondernemers. Om te achterhalen welke wensen
deze startende ondernemers hebben, is (in het voorjaar 2008) een informatie- en netwerkbijeenkomst
georganiseerd. Ondanks de zeer geringe belangstelling waren de uitkomsten zeer bruikbaar. Er is
vraag naar een ‘meeting place’, kleine werkunits en een woon/werkwoning.
Christelijk College Zeist (vmbo-school)
Het CCZ heeft op verschillende punten initiatieven genomen voor de herpositionering van deze school
in de wijk, een school als Maatschappelijk Betrokken Ondernemer, die staat in en hoort bij de wijk.
Niettemin is het aantal leerlingen de afgelopen jaren sterk teruggelopen, met name bij de sector
Techniek. De Seyster Veste, het CCZ, de gemeente en enige bouwbedrijven hebben zich over de
vraag gebogen hoe deze sector weer aantrekkingskracht kan krijgen. Gezamenlijk zijn de krachten
gebundeld in een platform “Bevordering bouwtechniek in de regio Zeist’. Het eerste initiatief was meer
leerlingen te krijgen voor het nieuwe schooljaar door onder meer leerlingen van groep 8 van de
basisscholen uit te nodigen voor een kennismakingsdag op de bouw.
Het winkelcentrum
Dit centrum is zoals andere wijk- en buurtwinkelcentra met name bedoeld voor het doen van de
dagelijkse boodschappen en mag het niet concurrerend zijn met het centrum van Zeist.
Wijkeconomie
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Het winkelcentrum Kerckebosch is verouderd en aan revitalisering toe. Een voorstudie is gedaan
alsmede een distributieplanologisch onderzoek ( in opdracht van AH). De winkeliers hebben besloten
tot de oprichting van een winkeliersvereniging die zich ook voor deze revitalisering sterk zal maken.
In juli 2008 hebben burgemeester en wethouders besloten tot een versnelde aanpak van de
herontwikkeling van het winkelcentrum.
Horeca
Kerckebosch mist een horecabedrijf waar jong en oud gemakkelijk even gaan zitten, praatje maken,
kopje koffie drinken, even tussendoor lunchen, et cetera. Een soort informele ontmoetingsplaats, ook
als een tussenstop voor de vele bewoners uit de verzorging- en serviceflats aan de Arnhemse
Bovenweg tijdens hun bezoekje aan het winkelcentrum.
Zorg
Mede in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en in het kader van het project
Zorgeloos Wonen zijn er plannen van zorginstellingen voor de realisering van zorgwoningen en
aanpasbare woningen.
Recreatie, toerisme en cultuur
De toeristische potentie die Kerckebosch mede gezien haar ligging heeft (aan de rand van Zeist nabij,
landgoederenzone, Zeister Bos, Groot en Klein Heidestein, Bornio, et cetera), wordt nu niet benut.
Een wijkontmoetingscentrum met een evenwichtig aanbod van sociaal culturele activiteiten ontbreekt.
Er zijn te weinig speelvoorzieningen voor kinderen en buitensportmogelijkheden voor jongeren.

Kansen en uitdagingen
Sociaal profiel
Zie de voorstellen in het Sociale Economische Programma.
Ondernemerschap
Stimulering ondernemerschap, aanleg glasvezelnetwerk, herpositionering van het CCZ, vergroting van
de aantrekkingskracht van de sector Techniek van het CCZ, oprichting van een tussenschool,
ontwikkeling van een ‘leerwerklandschap’ en de ontwikkeling van een ‘Hart van de Wijk’ zijnde een
brede zone van voorzieningen.
Detailhandel
Revitalisering van het winkelcentrum en de realisering van horecavoorzieningen.
Zorg
Realisering van een zorgcentrum en kleinschalige woonvoorzieningen. Het betrekken van cliënten van
zorginstellingen bij horeca en eventuele kinderboerderij.
Recreatie, toerisme en cultuur
Het verzilveren c.q. benutten van de toeristische potentie van Kerckebosch, de realisering van een
kinderboerderij, speelvoorzieningen en buitensportmogelijkheden.

Voorstellen
Bedrijvigheid
Stimulering van kleine, schone en milieuvriendelijke bedrijven die geen extra verkeer aantrekken.
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Ondernemingen
Het organiseren van een zogenaamd borrel-netwerkuurtje voor startende ondernemers. Nagaan of in
de planontwikkeling een paar woon/werkwoningen, werkunits en meeting-places kunnen worden
meegenomen.
Christelijk College Zeist (vmbo-school)
Met betrekking tot het CCZ geven wij er de voorkeur aan dat de school met zijn drie sectoren in dit
gebouw gehuisvest blijft, het een onderdeel vormt van de scholenlint aan het scholenlaantje, het
gebouw zowel ruimtelijk als fysiek open wordt gemaakt en het gesloten karakter verdwijnt.
Voorgesteld een ‘leerwerklandschap’ te ontwikkelen waar leerlingen van het CCZ stageplaatsen op de
bouwplaatsen krijgen en zij het in het CCZ beoogde restaurant runnen waar bewoners tegen een
schappelijk bedrag kunnen eten en waarbij de bediening door cliënten van Abrona wordt verzorgd.
Tevens kunnen zij de speeltoestellen in de wijk onderhouden.
Na te gaan of in de nieuwbouw of zoveel eerder in de bestaande bouw een woning voor de te
realiseren ‘tussenschool ’ beschikbaar kan worden gesteld. Voorts of een wijkserviceteam kan worden
opgericht met onder meer leerlingen van het CCZ.
Horecabedrijf
Aan het gemis van een horecabedrijf tegemoet te komen door horeca op te nemen in het
Multifunctionele activiteitencentrum en/of in het Gezondheidscentrum alsmede integreren in het
eventueel te realiseren restaurant in/aan het CCZ. Op korte termijn zou hierin tijdelijk in de Chr.
Verrijzeniskerk en/of in een te plaatsen ‘horecakiosk’ bij het winkelcentrum kunnen worden voorzien.
Aanleg glasvezelnetwerk
Te onderzoeken of het aanleggen van een glasvezelnetwerk, te beginnen in Kerckebosch, tot de
mogelijkheden behoort.
Winkelcentrum
Voor de revitalisering van het winkelcentrum stedenbouwkundige uitgangspunten op te stellen
alsmede enige schetsplannen. Tijdig in overleg met de eigenaren en winkeliers een keuze te maken
en die nog binnen de periode van het planproces bestemmingsplan Hoge Dennen / Kerckebosch aan
de gemeenteraad voor te leggen.
Zorg
Na te gaan of aan de realisering van kleinschalige woonvormen medewerking kan worden verleend.
Bij de voorbereiding / realisering van activiteiten in de wijk steeds na te gaan, of cliënten van
zorginstellingen hierin ook een rol kunnen gaan spelen.
Recreatie, toerisme en cultuur
Te onderzoeken of de realisering van een startpunt voor toeristische activiteiten met onder meer een
restaurant en/of Wellnes en Healthresort, een informatiepunt van Utrechts Landschap en het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, et cetera, haalbaar is. Na te gaan of de realisering van een
kinderboerderij mogelijk is alsmede een ‘creatieve broedplaats’ in het CCZ, het multifunctionele
activiteitencentrum of in één van de accommodaties aan het scholenlaantje.
Bij het ontwerpen en het realiseren van een Activiteitencentrum er rekening mee te houden, dat het
ook geschikt moet zijn voor het verenigingsleven en een breed aanbod van sociale culturele
activiteiten. De aanleg van nieuwe speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte in het
stedenbouwkundige ontwerp mee te nemen.
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Inleiding en doelstelling

1.1.

Algemeen

‘Kerckebosch Zeist Oost wordt een wijk die mensen in willekeurig welke levensfase, ongeacht
levensomstandigheden, samenstelling van huishouden en culturele achtergrond, optimale
mogelijkheden biedt voor alle vormen van fysieke en geestelijke activiteit en zelfontplooiing, en die
een woningaanbod en voorzieningenniveau heeft dat daartoe is uitgerust’ (raadsbesluit september
2006).
Het deel van de wijk Kerckebosch tussen de Prinses Margrietlaan, Prinses Irenelaan, Graaf Adolflaan,
Graaf Janlaan en Anna Paulownalaan wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Zeist en de
woningcorporatie De Seyster Veste werken samen aan het levensloopbestendig maken van deze wijk.
Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in deze bosrijke wijk waarin 1250 nieuwe woningen in
verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld. Om dit doel te bereiken worden 708
huurwoningen gesloopt en 550 woningen toegevoegd. Tevens zal een onderzoek naar
onderwijsverbetering, -vernieuwing, onderlinge samenwerking en de plek van de nieuwe scholen of
een brede school plaatsvinden alsmede naar de modernisering van het winkelcentrum , de
herstructurering van het bestaande woongebied en de stimulering en optimalisering van de
wijkeconomie.
De gemeenteraad van Zeist heeft hiermee op 22 mei 2007 ingestemd door vaststelling van de
Ontwikkelingsvisie en de bijbehorende stedenbouwkundige voorkeursvariant ‘Scheggen’.
In deze nota zal nader worden ingegaan op de mogelijkheden om de wijkeconomie in deze wijk te
stimuleren en te optimaliseren, waarbij gedacht moet worden dat ook met betrekking tot het onderdeel
wijkeconomie de wijk Kerckebosch niet los gezien kan worden van de wijk Zeist Oost en dan met
name van de buurt Hoge Dennen.
De nota zal onderdeel vormen van de plandocumenten behorende bij de door de gemeente en De
Seyster Veste vast te stellen realisatieovereenkomst.

De ligging van de wijk Kerckebosch in relatie tot haar omgeving

Wijkeconomie
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Het plangebied blauw omlijnd
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1.2.

Doelstelling van deze nota

1.2.1. Wat is wijkeconomie
“Maak extra ruimte voor economie in de wijk.
Stimulerende maatregelen op het gebied van werkgelegenheid helpen bewoners verder te komen.
Stedelijke vernieuwing moet nieuwe ruimte scheppen om te ondernemen. Gemeenten, corporaties en
ontwikkelaars dienen ondernemerschap op wijkniveau te stimuleren door goedkope bedrijfsruimte te
behouden en te realiseren en door wonen met werken te mengen” (Advies Vromraad ‘Stad en stijging:
sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing’ van oktober 2006).
Van wijkeconomie wordt wel gezegd dat die de banenmotor van de wijk is of wel dat die het
ondernemerschap en de bedrijvigheid in de wijk bevordert. In veel wijken in den lande wordt
ondernemerschap dan ook actief gestimuleerd. Startende ondernemers krijgen subsidies, werken aan
huis wordt mogelijk gemaakt door woon/werkwoningen, winkelcentra worden gerevitaliseerd, et
cetera.
De economische opgave is echter meer en heeft ook een sociaal component in zich zoals
maatschappelijk verantwoord ondernemen, investering in scholing en talent en verbetering van de
sociale positie van de bewoners.
Wijkeconomie is volgens de nieuwe trend ook creatieve economie. Hierbij wordt aan creatieve
(startende) ondernemers, studenten en kleinschalige ondernemers op het gebied van bijvoorbeeld
ontwerp, advies, media en cultuur de gelegenheid gegeven zich verder te ontwikkelen (creatieve
broedplaatsen) en wordt daarvoor vaak een gezamenlijk te gebruiken ruimte beschikbaar gesteld.

1.2.2. De doelstelling van wijkeconomie voor Kerckebosch
De doelstelling van de wijkeconomie kan ook voor Kerckebosch als volgt worden omschreven
‘Het bevorderen van het economische draagvlak, het verbeteren van het sociale profiel van de wijk,
het benutten van de aanwezige kansen en het creëren van nieuwe kansen’ (zie de voorstellen in
hoofdstuk 4).
De samengevatte ambitie is ‘Vooruitkomen in Kerckebosch’:
Kerckebosch is een wijk waar mensen ruimte en mogelijkheden vinden om hun eigen leven te
verbeteren en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Mensen die een opleiding willen volgen, een
nieuwe baan zoeken of een eigen bedrijf starten, vinden in Kerckebosch een stimulerend economisch
klimaat. Mensen die hun zelfredzaamheid willen vergroten, kunnen een beroep doen op professionals
en vrijwilligers. Bewoners die zich willen ontwikkelen in sport en vrije tijd treffen in Kerckebosch een
goed aanbod aan voorzieningen aan.
De gemeente Zeist ziet ondernemerschap, detailhandel, zorg en recreatie/toerisme/cultuur als de
pijlers van de toekomstige economie van Zeist. Bij de uitwerking, peildatum juli 2008, van de
doelstelling zijn deze pijlers leidraad, aangevuld met het sociale profiel van de wijk.
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2

Hoe staat de wijk Kerckebosch er voor?

2.1.

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een analyse c.q. een stand van zaken van de wijk Kerckebosch met bijna 2.400
inwoners gegeven die in relatie staat tot de doelstelling van deze nota.
Zoals ook in de VROM brochure ‘Werk in de wijk’ van december 2006 wordt gezegd, begint een
succesvolle aanpak van de wijkeconomie met een gedegen analyse.
Het hoofdstuk wordt in de volgende paragrafen uitgewerkt:
2.2.
Sociaal profiel
2.3.
Ondernemerschap
2.4.
Detailhandel
2.5.
Zorg
2.6.
Recreatie, toerisme en cultuur
2.7.
Sterktezwakteanalyse
In de nota’s, et cetera met betrekking tot de herstructurering wordt gesproken over ‘de wijk
Kerckebosch’. Formeel gezien is het geen wijk maar een buurt, zijnde een onderdeel van de wijk
Zeist-Oost met ruim 7.700 inwoners.
De wijk Zeist Oost is één van de vijf wijken in Zeist. Deze is onderverdeeld in de volgende buurten die
bijna elk zijn eigen identiteit heeft: de villawijk Hoge Dennen met woonzorgcomplexen /ouderen aan
de Arnhemse Bovenweg, Kerckebosch met veel sociale hoogbouw, de Driebergseweg met een aantal
oude buitenplaatsen, het Stations NS met enige woningen, het Zeister bos met enkele verspreide
woningen en het midden in het bosgebied gelegen dorp Austerlitz.

De herstructurering van de wijk Kerckebosch omvat niet de gehele wijk, maar een groot deel daarvan.
De complexen aan de Anna Paulownalaan, Sophialaan en die aan de Marijkelaan tegenover het
winkelcentrum vallen er namelijk ‘buiten’, terwijl de woningen aan de zuidzijde van de Graaf Janlaan,
die buiten de wijk Kerckebosch vallen, wel in het herstructureringsplan zijn opgenomen. De
basisgegevens zijn echter niet per straat beschikbaar, maar per wijk. Daarom een analyse en ook de
woonbeleving niet alleen voor het herstructureringsdeel van de wijk, maar voor de gehele wijk
Kerckebosch. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, daar genoemde complexen een wezenlijk en
belangrijk onderdeel uitmaken van de wijk Kerckebosch en invloed hebben op de wijkeconomie en op
de woonbeleving. Tevens bij de meeste analyses een link naar de gegevens van de wijk Zeist Oost en
die van de gemeente als geheel.
Wijkeconomie
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2.2.

Sociaal profiel

2.2.1. Vanuit de Buurt – en wijkvergelijking
De omschrijving van de wijk Kerckebosch in de Buurt- en wijkvergelijking 2006 luidt als volgt:
‘Kerckebosch werd tussen 1957 en 1965 gebouwd in het bosgebied grenzend aan het in de jaren
dertig aangelegde villapark “’t Kerckebosch” (momenteel deel uit makend van Hoge Dennen). De toen
heersende woningbehoefte was maatgevend voor de keuze van de te stichten woningen. Van de
1.265 woningen waren er 706 bestemd voor woningwetbouw. Aan twee gegevenheden moest worden
voldaan. Ten eerste het sparen van zoveel mogelijk bos en ten tweede het aansluiten van een buurt
van gemengde sociale samenstelling met een villabuurt zonder grote sociale verscheidenheid. Dit
betekende een hoogbouw, die op behoorlijke afstand van het villapark gesitueerd moest worden.
Hiertoe werd om het terrein heen een rechthoekig wegenpatroon geprojecteerd, waaraan de
bebouwing werd geconcentreerd.
De flats maakten onderdeel uit van het bosgebied, dat als recreatieterrein binnen de bebouwing lag.
Het gehele plan kreeg daardoor het karakter van een bouwblok met een gemeenschappelijke
binnentuin. De flats werden uitgevoerd in betonskeletbouw, waarbij de voorgevels geheel uit
glasvlakken bestonden, onderbroken door loggia’s.
In de toekomst zal Kerckebosch een grote herstructurering ondergaan. De 708 woningwetwoningen
worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen circa 1250 nieuwe woningen’.
Sterke punten zijn volgens de Buurt- en wijkvergelijking 2004:
• De mooie ligging aan de rand van Zeist.
• Veel goedkope huurwoningen.
Als zwakke punten worden genoemd:
• Veel alleenstaanden.
• Veel mobiliteit, de sociale cohesie is laag.
• Hoog percentage allochtone inwoners.
• Veel etagewoningen.
• Hoog aandeel uitkeringsgerechtigden.
In de in 2004 gehouden Stadspeiling is ook onderzoek gedaan naar de tevredenheid met betrekking
tot het wonen in Zeist naar woonwijk.
Ook al gaat het hier niet alleen om Kerckebosch maar om de gehele wijk Zeist-Oost, wordt toch even
het ‘resultaat’ weergegeven. 90,0 % in de wijk Zeist Oost was (zeer) tevreden. Voor de overige wijken
waren deze percentages Den Dolder 85,3, Zeist West 83,7, Zeist Noord 85,9 en Zeist Centrum 91,2.
Het gemiddelde rapportcijfer voor de voorzieningen was voor Zeist Oost:
Parkeervoorzieningen
5,5
Sluipverkeer
5,8
Aantal OV haltes
6,4
Buslijnen in de buurt
6,4
Buslijnen naar Zeist
6,1
Uitgaansgelegenheden
6,6
Buurtwinkels
6,9
Met uitzondering van Den Dolder, zijn er geen grote verschillen met de rapportcijfers van de overige
wijken.
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Conclusie
Sterke punten zijn de mooie ligging aan de rand van Zeist en de vele goedkope huurwoningen.
Als zwakke punten komen naar voren veel alleenstaanden, hoge mobiliteit, de lage sociale cohesie en
het hoge percentage allochtone inwoners.

2.2.2. Vanuit de statistische gegevens
Voor een uitgebreide samenvatting en onderbouwing, zie bijlage 1.
Samenvattende conclusie
In het kader van deze nota komen met name naar voren: hoge mobiliteit, veel alleenstaanden en één
ouder gezinnen, eenzijdig woningaanbod, toename aantal allochtonen en een hoog aantal werklozen
en uitkeringsgerechtigden.

2.2.3. Vanuit de woon/wijkbeleving
Aan enige wijkbewoners is gevraagd hoe de woonbeleving wordt ervaren, welke problemen er
spelen, of die problemen worden opgepakt en opgelost, hoe die kunnen worden voorkomen, welke
kansen er in de wijk blijven liggen, et cetera.
Uit deze gesprekken het volgende:
• Toenemende jeugdproblematiek / jeugdcriminaliteit.
• Toenemend huiselijk geweld.
• Geen / weinig voorzieningen voor jongeren.
• Geen buitensportmogelijkheden ( wel bij het BZO-gebouw maar die liggen buiten de bebouwde
kom en dat is sociaal gezien niet aantrekkelijk).
• De laatste maanden toename van inbraak met name bij scholen.
• Zorgen over de samenstelling van de bevolking.
• Relatief veel mensen met schulden.
• 22 gezinnen krijgen ondersteuning van de Voedselbank (totaal in Zeist maart 2008: 82 gezinnen).
• RSD heeft geen vaste contactpersonen meer voor de wijk.
• Veel eenzaamheid bij ouderen.
• Wellicht veel problemen ( niet één maar vaak meerdere) achter de voordeur, waarmee men niet
naar buiten komt.
• Veel zgn. ‘zorgontwijkers’. Die hebben wel hulp nodig, maar schamen zich ervoor.
• Nieuwe voorzieningen moeten centraal in de wijk komen te liggen.
• Investeer in het sociale programma.
Conclusie
Met name komen de zorgpunten toenemende jeugdproblematiek, problemen achter de voordeur
(schulden, eenzaamheid, et cetera) en geen / weinig (buitensport) voorzieningen voor jongeren naar
voren.
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2.3.

Ondernemerschap

‘In veel steden vormen lokale bedrijventerreinen en kantoorgebouwen eilanden of is de bedrijvigheid
compleet uit de wijk verdwenen. Dit is betreurenswaardig, omdat bedrijvigheid in de wijk grote
voordelen biedt. Het biedt de gelegenheid om jeugd op jonge leeftijd met werk in aanraking te laten
komen. De aanwezigheid van bedrijven versterkt bovendien de levendigheid en vitaliteit van de wijk’
(Advies Vromraad ‘Stad en stijging: sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing’ van
oktober 2006).

2.3.1. Aantal vestigingen en werkzame personen
Voor Zeist Oost als geheel en voor de gemeente is informatie over het aantal vestigingen en
werkzame personen beschikbaar. Niet specifiek voor de wijk Kerckebosch.
In Zeist Oost zijn volgens het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 3163 personen werkzaam in 302
vestigingen.
De specificatie is:
Omschrijving

Aantal vestigingen
Zeist Oost
Gemeente

Aantal personen
Zeist Oost*
Gemeente*

Landbouw, jacht en
2
52
2
bosbouw
Nijverheid
7
174
53
Bouwnijverheid
15
305
21
Reparatie en handel
47
877
661
Horeca
6
141
68
Transport en communicatie
7
68
45
Financiële instellingen
6
86
62
Zakelijke diensten
149
1484
661
Openbaar bestuur,
0
15
0
overheid
Onderwijs
13
158
296
Gezondheids-, welzijnzorg
33
348
1011
Milieu, cultuur, recreatie,
17
331
283
dienstverlening
Totaal
302
4012
3163
* = excl. uitzendkrachten, incl. Zeist Oost: 3189 en gemeente 35452.

206
1499
1142
5431
1307
614
2102
8279
1535
1975
8513
1778
34381

In 2007 waren er in Kerckebosch 355 fulltimers (>12 uur) en 141 parttimers (<12 uur), totaal 496,
werkzaam (gemeentelijke informatie). De meeste personen in het winkelcentrum.
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Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt, dat de wijk Kerckebosch circa 94
ondernemingen telt, gespecificeerd naar straat als volgt:
Straat
Hoogkanje
Prinses Margrietlaan
Prinses Irenelaan
Sophialaan
Marijkelaan
Graaf Adolflaan
Graaf Lodewijklaan
Anna Paulownalaan
Totaal

Aantal
23
30
16
9
6
2
1
7
94

Toelichting
Winkelcentrum

Waarvan twee onder het winkelcentrum vallen

De branchering is divers zoals detailhandel, postorderbedrijf, software producent, computerbedrijf,
telecommunicatie, organisatieadviesbureau, reiniging gebouwen, algemeen burgerlijke en
utiliteitsbouw, stratenmaker, stukadoor, schilderbedrijf, cateraar, straathandel, reclamebureau,
psychologie, journalist, groothandel in bloemen, bemiddelaar huur- en verhuur onroerend goed,
koerierdienst, organisatie van evenementen, et cetera.
Hierop wordt hierna nader ingegaan.
Conclusie
De wijk Zeist Oost is goed vertegenwoordigd in de zakelijke dienstverlening, de gezondheids- en
welzijnszorg en reparatie en handel (o.m. groothandels en handelsbemiddeling, detailhandel, handel
en reparatie van auto’s, reparatie van consumentenartikelen als kleding, fietsen, et cetera).

2.3.2. Ondernemingen
‘Een ondernemer creëert werk en inkomen voor zichzelf en voor anderen en bij succes geldt dat voor
vele jaren en veel mensen. Ondernemers zijn cruciaal voor innovatie, voor nieuwe diensten en betere
producten’ (uit een essay van J.Theewes, hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek).
Kerckebosch heeft binnen haar ‘grenzen’ slechts één groot bedrijf, namelijk het auto/dealerbedrijf
Nefkens Zeist. In het kader van het gemeentelijke beleid om milieuhinderlijke bedrijven uit woonwijken
te verplaatsen naar bedrijvenlocaties, verhuist dit bedrijf op termijn naar de autoboulevard in Huis ter
Heide Zuid.
In de onmiddellijke nabijheid treffen we nog met name aan Uitgeverij Kerckebosch (uitgeverij,
studiecentrum en trainingen), Bilderberg Kasteel ‘t Kerckebosch en tuincentrum Van Ee die uiteraard
wat de werkgelegenheid betreft ook een positieve uitstraling naar Kerckebosch hebben.
Een kantorenpark heeft Kerckebosch niet. Wel in de omgeving te weten kantorencomplex
Sparrenheuvel met de Zorgverzekeraars en de kantoren in/bij Huis De Breul op landgoed De Breul.
Grote bedrijven en instellingen vallen het meest op. Toch werken er bij een zeer groot deel van de
bedrijven minder dan 50 mensen, het zogenaamd Midden- en kleinbedrijf.
Zoals hiervoor onder 2.3.1. aangegeven, telt Kerckebosch circa 94 ondernemers. Behoudens die in
het winkelcentrum Kerckebosch, zijn het kleine ondernemers die ‘aan huis’ of ‘vanuit hun huis’ werken
en waarvan velen de laatste jaren met een eigen onderneming zijn begonnen, de zogenaamde
startende ondernemers en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). ‘Waren het tien jaar geleden de
bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs en andere relatief laaggeschoolden die als zelfstandige zonder
personeel aan de slag gingen, nu zijn het ook de hoogopgeleide kenniswerkers.
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Zoals ict’ers, organisatieadviseurs, interim-managers, personeelsmanagers, advocaten en
accountants’ (Elsevier 5 april 2008). Wat het aantal in de categorie ict en zakelijke diensten betreft,
staat de gemeente Zeist landelijk gezien over de periode 2004-2006 op de vierde plaats (Elsevier 20
november 2007).
Startende ondernemers zijn belangrijk voor de wijkeconomie. Zij zorgen voor nieuwe werkgelegenheid
en bedrijvigheid en voor een levendige wijk. Kortom, een positief effect op de wijk en bewoners.
Het advies van de Vromraad is dan ook: Zorg voor betaalbare ruimte voor ondernemers. Streef naar
functiemenging van wonen met kleinschalige bedrijvigheid, naar fiscale ondersteuning en naar werkopleidingcombinaties via coalities tussen bedrijven en scholen.
Volgens het door de provincie bijgehouden Arbeidsplaatsenregister was het aantal startende
ondernemers in:
Jaar
Kerckebosch
Zeist Oost
2006
10
27
2007
18
45
met de volgende branchering van de startende ondernemers in 2007 in Kerckebosch:
5 x detailhandel, postorderbedrijf, software producent, computerbedrijf, telecommunicatie,
3 x organisatieadviesbureau, reiniging gebouwen,3 x algemeen burgerlijke en utiliteitsbouw,
stratenmaker, stukadoor, schilderbedrijf, cateraar, straathandel en 2 x reclamebureau, psychologie,
journalist, groothandel in bloemen, bemiddelaar huur- en verhuur onroerend goed, koerierdienst en
organisatie van evenementen.
Dat zij met een eigen bedrijf zijn begonnen is prijzenswaardig en goed voor de wijk, maar hoe blijven
zij voor de wijk behouden. Is daarvoor nodig een soort bedrijfsverzamelgebouw met eventuele
ondersteunende activiteiten (receptie, kantine, post, serveruimte) , een woon/werkwoning of een ander
onderkomen. Of hebben zij behoefte aan adviezen en/of ondersteuning of aan een netwerk van
ondernemers.
Wij hebben de in 2006 en 2007 in Zeist Oost gestarte ondernemers, respectievelijk 27 en 45
ondernemers, voor een informatie- en netwerkbijeenkomst op 10 maart 2008 uitgenodigd om onder
meer aan de weet te komen of wij op hun wensen kunnen inspelen teneinde hen voor de wijk te
behouden. Het aantal aanmelding hiervoor was ondanks een ‘herhaalde oproep’, zeer gering, namelijk
slechts drie plus een schriftelijke bijdrage. Bij de aanwezige deelnemers was er behoefte aan een zgn.
‘meeting place’ waar men in alle rust gasten kan ontvangen en aan kleine units, bijvoorbeeld in een
bedrijfsverzamelgebouw, waar met twee mensen gewerkt kan worden. Thuis blijkt dat toch vaak
problematisch te zijn, vooral wanneer er kleine kinderen zijn.
De schriftelijke bijdrage was de vraag naar een woon/werkwoning.
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Starterbijeenkomst. Van links naar rechts.: ondernemers Ton Miltenburg, Dagmar Veehof, Louis van Os, projectleider
Gerrit Jonkman en Andries Schokker (beleidsmedewerker economische zaken gemeente Zeist) wisselen ideeën uit
(foto: Agnes Krijnen)

De reden van een lage opkomst kan mede liggen in het feit, dat naar men zegt, de starters in het
eerste jaar wel iets anders aan hun hoofd hebben, namelijk ‘hoe overleef ik het eerste jaar’.
Conclusie
Kerckebosch heeft binnen haar ‘grenzen’ slechts één groot bedrijf, namelijk het auto/dealerbedrijf
Nefkens Zeist. In het kader van het gemeentelijke beleid om milieuhinderlijke bedrijven uit woonwijken
te verplaatsen naar bedrijvenlocaties, verhuist dit bedrijf op termijn naar de autoboulevard in Huis ter
Heide Zuid. Een kantorenpark heeft Kerckebosch niet.
Kerckebosch telt circa 94 ondernemers. Behoudens die in het winkelcentrum Kerckebosch, zijn het
kleine ondernemers die hun bedrijf ‘aan huis’ of ‘vanuit hun huis’ hebben en waarvan velen de laatste
jaren met een eigen onderneming zijn begonnen, de zogenaamde startende ondernemers en
zzp’ers. Kerckebosch beschikt voor deze starters niet over een soort bedrijfsverzamelgebouw met
ondersteunende activiteiten en woon/werkwoningen. Is hiernaar vraag.

Om onder meer dit aan de weet te komen, is een informatie- en netwerkbijeenkomst georganiseerd.
Circa 70 van de in de jaren 2006 en 2007 gestarte ondernemers in Zeist Oost waren uitgenodigd. De
belangstelling was zeer gering: 3 aanwezigen en 1 schriftelijke bijdrage. De vraag van deze 4 was
naar een ‘meeting place’, kleine werkunits en een woon/werkwoning.
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2.3.3. Christelijk College Zeist (VMBO-school)

Het Christelijk College Zeist (CCZ) is één van de drie VMBO-scholen in de regio:
Scholengemeenschap Maarsbergen, Openbare Scholengroep Schoonoord en Christelijk College
Zeist.
Aansluitend:
De school is onderdeel van de Stichting voor Christelijke Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht,
de CVO Groep. Deze groep beheert in de gemeente Zeist een drietal scholen voor voortgezet
onderwijs. Het betreft de Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs, het Christelijk College Zeist
(vmbo) en het Christelijk Lyceum Zeist (vmbo, havo, atheneum, gymnasium).
Het CCZ heeft het volgende onderwijsaanbod: Sector Economie, Sector Zorg en Welzijn en Sector
Techniek met de onderdelen bouw, hout en mobiliteit (autotechniek, et cetera).
CCZ heeft op verschillende punten initiatieven ontplooid voor de herpositionering van deze
school. De school staat midden in de wijk in wil partner / speler zijn in de voorfase en uitvoering van
de geplande nieuwbouw en met betrekking tot de zorg en dienstverlening aan de wijkbewoners.
Tevens wil de school leerlingen betekenisvol onderwijs bieden door praktijkopdrachten te koppelen
aan wensen en behoefte van mensen uit de samenleving, waardoor er ook een maatschappelijke
verbondenheid ontstaat dat mede helpt om van de leerlingen betrokken burgers te maken. Een school
als Maatschappelijk Betrokken Ondernemer, die staat in en hoort bij de wijk en daar niet los van
gezien kan worden.
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De school heeft bij wijze van spreken de ramen en deuren naar de wijk en bedrijfsleven / arbeidsmarkt
open gezet en een nieuwe, verfrissende wind er door heen laten waaien. Bijvoorbeeld het
samenwerkingsverband met ROC ASA, zorginstellingen, congrescentra en de horeca op de Utrechtse
heuvelrug (opleiding Care & Congress; ‘leren op het werk’) en de samenwerking met het
basisonderwijs om te komen tot de oprichting van een zgn. tussen (10-14) school. Met betrekking tot
de wijk wordt de aula voor buurtactiviteiten beschikbaar gesteld, wordt gedacht aan kookcursussen
voor wijkbewoners ( tevens bevordering van de integratie) alsmede gebruik van de gymlokalen
(bijvoorbeeld gymnastiek voor ouderen), huisvesting van kinderopvang, et cetera.
Hoewel een aantal zaken de laatste jaren aanzienlijk is verbeterd (ziekteverzuim terug van 20% naar
3%; minder verzuim, betere inrichting en aankleding van de school) maakt de school toch een aantal
magere jaren door.
Het aantal leerlingen loopt namelijk sterk terug van 576 in 2003 naar 445 in 2007, de opleiding
Techniek gaat sterk achteruit van 28 in 2006 naar 14 in 2007, de jongerenproblematiek gaat ook deze
school niet voorbij en het gebouw is binnenkort door het vertrek van een praktijkklas van de
Dijnselburgschool voor het huidige aantal leerlingen te ruim bemeten.
Gezien deze problemen wil het College van Bestuur van het CCZ in de loop van 2008 het perspectief
hebben dat in 2010 de weg naar een levenskrachtige school weer is ingezet.
Dat er steeds minder leerlingen voor de Sector Techniek kiezen is geen lokale of regionale, maar een
landelijke trend en probleem. En dat terwijl de maatschappelijke rol van het VMBO-onderwijs zeker in
wijken als Kerckebosch toeneemt alsmede de behoefte aan geschoold personeel in de bouw en
binnenkort in de wijk zelf. Hoe wil je de plannen realiseren wanneer daarvoor geen c.q. onvoldoende
goed geschoold personeel voorhanden is? Kortom, ook voor het welslagen van de herstructurering
van Kerckebosch een probleem dat om een adequate aanpak en oplossing vraagt.
Samen met het CCZ hebben wij enige bouwbedrijven en Fundeon, het bedrijfsinstituut voor Bouw en
Infra, uitgenodigd om samen met ons (gemeente, DSV en CCZ) te buigen over de vraag hoe de sector
Techniek weer die aantrekkingskracht kan worden gegeven waardoor er meer leerlingen voor deze
opleiding gaan kiezen. Gezamenlijk zijn de krachten gebundeld in een platform ‘Bevordering
bouwtechniek in de regio Zeist’. Een convenant daarvoor is op 26 juni 2008 ondertekend. Het eerste
initiatief was een campagne voor de korte termijn: meer leerlingen te trekken voor het CCZ voor het
nieuwe schooljaar door onder meer leerlingen van groep 8 van de basisscholen uit te nodigen voor
een kennismakingsdag op de bouw. Zie onderstaand persbericht hierover.
Personeelstekort in de bouw zet leerlingen groep 8 aan het werk
Op 24 april aanstaande ondersteunen ongeveer 100 leerlingen van diverse basisscholen uit de regio
Zeist de bouw. Het grote tekort aan geschikt personeel is hier de aanleiding voor. Daarom krijgen de
medewerkers van Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Almere die dag vanaf 10.00 uur hulp bij de
renovatie van het Bickerseiland in Amsterdam.
Na alle negatieve publiciteit rondom werken in de bouw is het de hoogste tijd om de scholieren zelf te
laten ervaren dat het werk in de bouw eigenlijk heel leuk en boeiend is. Een ‘mooi vak, met veel
carrièrekansen’ aldus Ton van der Voort, directeur Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Almere. Naast
een rondleiding door het complex Bickerseiland, waarin veel stadia van renovatie en nieuwbouw
zichtbaar zijn, gaan de scholieren ook zelf metselen, timmeren en andere bouwwerkzaamheden
uitvoeren en van dichtbij beleven.
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Achtergrondinformatie
Het tekort aan goed geschoolde werknemers in de bouwsector neemt steeds meer toe. Het imago van
het vak is niet goed (hard werken, vroeg op, lage lonen), terwijl de werkelijkheid heel anders is.
Techniek is een hoogwaardig vak, met goede arbeidsomstandigheden en goede salarissen.
Deze alarmerende trend was voor diverse bedrijven in Zeist reden een platform op te richten,
waarmee zij meer instroom in de bouw en techniek willen stimuleren. Het platform bestaat op dit
moment uit het Christelijk College Zeist, Fundeon, de gemeente Zeist, Van Hoogevest Amersfoort,
Slokker Bouwgroep B.V., De Seyster Veste en Mens Zeist Bouw B.V. De leden streven er naar het
platform te laten groeien en daardoor nog meer initiatieven te kunnen ontplooien om de instroom van
leerlingen in technische beroepen te bevorderen.
Het initiatief voor dit platform is ontstaan tijdens het herstructureringstraject voor de wijk Kerckebosch
in Zeist, waarbij de noodzaak van een stimulans voor de lokale economie zich overduidelijk aftekende.
Vervolgens werd gezocht naar organisaties en bedrijven in Kerckebosch waarmee in dit verband
samengewerkt kon worden. Het CCZ is daarbij een belangrijke partij omdat rondom deze school tal
van fysieke, sociale en economische maatregelen genomen worden als integraal onderdeel van de
vernieuwing van Kerckebosch.
Impressies van de Groep8dag
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Bestuur en directie hebben in april 2008 gekozen voor een nieuw profiel van de school. Het opzetten
van een nieuwe school voor Techniek, het realiseren van een ‘tussenschool’ voor jongeren van 10-14
jaar ter voorbereiding op de VMBO school en de bouw van een zorg/hotel/congrescentrum waar
tevens leerlingen stage kunnen lopen zijn kernpunten van het nieuwe profiel. Afsluiting op MBOniveau met beroepskwalificatie is de kers op de opleidingstaart. De resultaten van de initiatieven van
het platform ‘Bevordering bouwtechniek in de regio Zeist ’ zullen een versterking zijn voor het nieuwe
profiel.

Platform ‘Bevordering techniek in de regio Zeist’ i.o (foto:CCZ)

Conclusie
Het CCZ heeft verschillende initiatieven ontplooid voor de herpositionering van de school. Een school
als Maatschappelijk Betrokken Ondernemer, die staat en hoort in de wijk en daar niet los van gezien
kan worden. Samenwerkingsverbanden (‘leren op het werk’) met zorginstellingen, conferentiecentrum
Woudschoten, horecabedrijven, ROC-ASA , et cetera zijn aangegaan, samenwerking met het
basisonderwijs tot oprichting van een zgn. tussen(10-14) school, openstelling van de school voor
buurtactiviteiten, et cetera.
Echter, het aantal leerlingen loopt sterk terug, met name bij de sector Techniek. En dat terwijl de
behoefte aan goed geschoold personeel in de bouw en binnenkort in de wijk zelf toeneemt. Mede
daarom is samen met onder meer enige bouwbedrijven een platform ‘Bevordering bouwtechniek in de
regio Zeist’ opgericht en is daarvoor een convenant ondertekend. Het eerste initiatief was een
campagne voor de korte termijn: meer leerlingen te trekken voor CCZ.
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2.4.

Detailhandel

2.4.1. Het Winkelcentrum
De wijk- en buurtwinkelcentra in Zeist hebben een andere functie dan het winkelhart van Zeist, zijnde
Zeist-Centrum. Recreatief en vergelijkend winkelen staan daar voorop, terwijl een wijk- en
buurtwinkelcentrum met name is bedoeld voor het doen van de dagelijkse boodschappen en, zoals
men dat noemt, de frequent benodigde niet dagelijkse boodschappen.
Het beleid van de gemeente is gericht op de handhaving en versterking van het voorzieningenniveau
in het centrum. De wijk- en buurtwinkelcentra mogen niet concurrerend zijn met het centrum van Zeist.
Kerckebosch / Zeist-Oost heeft één winkelcentrum met een totale winkelvloeroppervlak van circa
2
2.000 m en gelegen in het ‘hart van de wijk’. Zelfstandige winkeliers elders in de wijk zijn er niet. Het
winkelcentrum telt 17 winkels, drie horecabedrijven (café, Chinees restaurant en een Snackcenter) en
drie dienstverlenende bedrijven (kapsalon, makelaar en orthopedist).

Kaartje DTNP (Droog Trommelen en partners)

Behoudens het auto/dealerbedrijf en de woningen daarboven alsmede de openbare ruimte, is het
winkelcentrum particulier eigendom.
Alle winkelunits zijn verhuurd. Dat betekent niet dat het winkelcentrum aantrekkelijk en wervend is. Het
is gedateerd, de functie harmoniseert niet meer met de omliggende woningen, het gevelbeeld van de
woningen is verouderd, het verblijfsgebied is matig, de bevoorradingssituatie krap, de winkelstructuur
is onoverzichtelijk en het winkelcentrum als geheel heeft een slechte herkenbaarheid en is
onoverzichtelijk.
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Niets doen betekent dat stap voor stap het winkelcentrum minder aantrekkelijk zal worden met alle
nadelige gevolgen en uitstraling van dien.
In het kader van het gemeentelijke beleid om milieuhinderlijke bedrijven uit woonwijken te verplaatsen
naar bedrijvenlocaties, verhuist het auto/dealerbedrijf Nefkens Zeist op termijn naar de autoboulevard
in Huis ter Heide. Bij verkoop zal Nefkens Zeist zijn eigendom het eerst aan de gemeente moeten
aanbieden, daar de gemeente het voorkeursrecht ook op het winkelcentrum heeft gevestigd (Wet
Voorkeursrecht Gemeenten). Voor de vrijkomende ruimte heeft AH veel belangstelling.

Foto: dtnp (Droogh Trommelen en partners)

In opdracht van het projectbureau Kerckebosch heeft Hoogstad Architectuur en Stadsontwerp een
voorstudie (juni 2007) gedaan naar de ontwikkeling rond het winkelcentrum. Volgens het ontwerp ligt
er de volgende kans:
‘De kans ligt voor om het huidige winkelcentrum Kerckebosch te transformeren naar een
multifunctioneel service centrum voor Zeist-Oost. Waar mensen vanuit de wijk prettig kunnen
winkelen, waar diensten en service worden verleend die aansluiten bij de actuele vraag. Een centrum
dat veel meer dan nu ook het visitekaartje is voor de nieuwe groene wijk Kerckebosch. Waar auto’s
niet het straatbeeld domineren en waar dus in moderne en veilige parkeervoorzieningen voldoende
plek is.
Een bruisend centrum waar de kleine winkeliers met een gerust gevoel naar de toekomst kunnen
kijken, met verbeterde of nieuwe ‘trekkers’ zoals supermarkt en wellicht apotheek. En waar
supermarkt(en) een voldoende grootte vinden om de noodzakelijke kwaliteit en kwantiteit een
producten te kunnen leveren.
En niet onbelangrijk, een plek waar mensen die extra zorg nodig hebben prima kunnen wonen. En
waardoor er niet alleen overdag allerlei dingen te zien zijn, maar ook ’s avonds het nodige toezicht is.
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De voorkeursvariant komt tegemoet aan de kwaliteiten ( of het gebrek daaraan) van de huidige locatie
en vertaalt de (hoge) ambities en kan los van de bestaande eigendomsverhoudingen worden.
gerealiseerd. Het houdt realistisch ook rekening met een maatschappelijke haalbaarheid, bijvoorbeeld
in de verhouding ‘bouwhoogte versus direct omwonenden’.
Daarnaast heeft het bureau Droogh Trommelen en Partners in opdracht van de exploitant van de
Albert Heijn vestiging een distributieplanologisch onderzoek ingesteld.
Enige punten uit dit rapport:
Het winkelcentrum heeft primair een verzorgingsfunctie voor Hoge Dennen, Kerckebosch en de
Driebergseweg met circa 5.900 inwoners.
2
• Het heeft circa 2.000 m winkelvloeroppervlak (wvo) en kan getypeerd worden als
buurtwinkelcentrum.
• De meeste winkels worden geëxploiteerd door zelfstandige ondernemers.
• Het dagelijkse aanbod in het winkelcentrum is compleet maar de winkels zijn zeer kleinschalig van
2
omvang zoals AH, zijnde de publiekstrekker, met 845 m wvo.
• De structuur van het winkelcentrum is matig en een deel van het winkelcentrum heeft een zwakke
uitstraling richting de Oranje Nassaulaan. De bereikbaarheid is goed, maar de parkeerdruk nabij
Albert Heijn is hoog.
• Door de herstructurering van Kerckebosch zal het aantal inwoners in het verzorgingsgebied
groeien van circa 5.900 naar 6.800 inwoners in 2020.
• Om ook in de toekomst een voldoende ruim en gevarieerd voorzieningenaanbod te kunnen blijven
garanderen is revitalisering en uitbreiding van het winkelcentrum noodzakelijk. Als er niets gebeurt
zal het winkelcentrum verder verloederen en het voorzieningenaanbod geleidelijk afnemen. Onder
meer is voor AH een schaalvergroting noodzakelijk.
• Het vertrek van het autobedrijf biedt mogelijkheden om het winkelareaal in de toekomst uit te
breiden en hiermee de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum te vergroten.
2
• Een compleet aanbod aan voedings- en genotmiddelen is haalbaar bij 2.100 m wvo.
• De aantrekkingskracht van het winkelcentrum kan verder worden vergroot door de toevoeging van
2
een discountsupermarkt. Dan is totaal circa 2.700 m wvo nodig.
• Bij vergroting van de winkels en uitbreiding van de branchering met onder meer horeca en
2
opticien, is circa 3.350 – 4.050 m wvo nodig.
Op 18 maart 2008 hebben de winkeliers van dit centrum het distributieplanologische onderzoek
besproken en hebben zij tot de oprichting van een winkeliersvereniging besloten. De vereniging zal
zich met name sterk maken voor de ook door de winkeliers ondersteunde revitalisering van het
winkelcentrum.
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In juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot een versnelde aanpak van
de herontwikkeling van het winkelcentrum en daarvoor een projectorganisatie in te richten.
Conclusie
Hert winkelcentrum is onder meer verouderd en is aan revitalisering toe. Voor de vrijkomende ruimte
van het auto/dealerbedrijf van Nefkens heeft de exploitant van de AH-vestiging belangstelling.
Hoogstad Architectuur en Stadsontwerp heeft een voorstudie (juni 2007) gedaan naar de ontwikkeling
rond het winkelcentrum uitmondend in een variant die tegemoetkomt aan de kwaliteiten ( of het
gebrek daaraan) van de huidige locatie en de (hoge) ambities.
Het bureau Droogh Trommelen en Partners heeft in opdracht van de exploitant van de AH-vestiging
een distributieplanologisch onderzoek ingesteld, waarbij één van de conclusies is dat het
winkelcentrum aantrekkelijker kan worden gemaakt door vergroting / uitbreiding van de branchering.
Hierover zijn nog geen besluiten genomen.
De winkeliers van het winkelcentrum hebben een winkeliersvereniging opgericht, die zich met name
sterk zal maken voor de revitalisering van het winkelcentrum. In juli 2008 hebben burgemeester en
wethouders besloten tot een versnelde aanpak van de herontwikkeling van het winkelcentrum.

2.4.2. Horeca
Kerckebosch mist een horecabedrijf waar jong en oud gemakkelijk even gaan zitten, praatje maken,
kopje koffie drinken, even tussendoor lunchen, et cetera. Een soort informele ontmoetingsplaats, ook
als een tussenstop voor de vele bewoners uit de verzorging- en serviceflats aan de Arnhemse
Bovenweg tijdens hun bezoekje aan het winkelcentrum.
Conclusie
Kerckebosch mist een horecabedrijf dat ook als informele ontmoetingsplaats fungeert.

2.5.

Zorg

In Zeist is een kwart tot één derde van de werkgelegenheid geconcentreerd in Cure en Care of de
daaraan verwante bedrijvigheid. Het aandeel van zorg in de totale werkgelegenheid is één van de
hoogste in het land. Zoals in 2.3.1. aangegeven, zijn er volgens het Provinciaal Arbeidsplaatsen
Register 33 van deze vestigingen (zorg en welzijn) in Zeist Oost waar totaal 1011 personen werkzaam
zijn.
De wijk Kerckebosch heeft geen verzorgingscentra of serviceflats binnen haar ‘grenzen’, maar even
daarbuiten in de wijk Zeist-Oost aan met name de Arnhemse Bovenweg zijn er des te meer:
Zorginstellingen
Zeisterwoude

Warande

Zorgcentra
Aanleuncomplexen
Wonen

Mirtehof en Amandelhof
Simarowa en De Bladerkroon
Spathodea

Wooncentrum

Heerewegen
Klein Heerewegen
Bovenwegen

Verpleegcentrum
Serviceflats
Nijenhove
De Oldenborgh
Midland
Nieuw Beerschoten

Wijkeconomie

: Arnhemse Bovenweg met 60 appartementen.
: idem met 85 appartementen.
: idem met 100 appartementen.
: Laan van Rijnwijk met 110 appartementen.

26

In 2005 hebben de gemeente Zeist en de provincie Utrecht besloten een vernieuwend project (Project
Zorgeloos Wonen) voor vergaande vermaatschappelijking van de zorg (extramuralisering) vorm te
geven. Daarbij is het oog gevallen op de wijk Zeist-Oost, mede omdat de herstructurering van de wijk
Kerckebosch kansen biedt om een deel van de intramurale capaciteit voor verzorging en verpleging
aan de Arnhemse Bovenweg te ontmantelen (circa 150 plaatsen) en om de bewoners in kleinschalige
woonvoorzieningen in de nieuwbouw in Kerckebosch te huisvesten.
Dit in combinatie met nieuwe en innovatieve concepten van zorg- en welzijnsdiensten. Zeisterwoude
heeft in dat kader plannen voor minimaal 21 zorgwoningen en 50 – 60 aanpasbare woningen in
Kerckebosch.
Daarnaast ziet Zorginstelling Abrona, een instelling voor lichamelijke en verstandelijke gehandicapten,
graag dat voor een deel van haar bewoners van de zorglocatie Sterrenberg een plaats in de wijk
Kerckebosch wordt gerealiseerd, met intensieve begeleiding aan dagbesteding. Zij heeft daarvoor
minimaal 12 zorgwoningen en 12 aanpasbare woningen nodig.
Conclusie:
Mede in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en in het kader van het project
Zorgeloos Wonen zijn er plannen van zorginstelling Zeisterwoude voor minimaal 21 zorgwoningen en
50 – 60 aanpasbare woningen in Kerckebosch en ziet Abrona voor haar cliënten graag 12
zorgwoningen en 12 aanpasbare woningen gerealiseerd.

2.6.

Recreatie, toerisme en cultuur

Kerckebosch heeft een prachtige ligging aan de rand van Zeist, een landgoederenzone aan de
westzijde, en aan oost/zuidzijde het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (ecologisch hoofdstructuur)
met het Zeister Bos, Groot Heidestein (heidegebied), Klein Heidestein (cultuurhistorische parkaanleg)
en Bornio (reliëfrijk met stuifzandelementen) en de bossen rondom Austerlitz.
Wat dit betreft ligt Kerckebosch ook strategisch gezien als een spin in het web met aan de westzijde
aansluiting op rijksweg A 12, het spoorstation Driebergen-Zeist dat ook als vertrekpunt voor
wandeltochten dient en aan de oostzijde het dorp Austerlitz met zijn toeristische potentie (camping,
Beauforthuis, manage, NS wandelroute, Piramide).
De toeristische potentie en de rol die de wijk hierin kan spelen worden op dit moment niet verzilverd.
Speelvoorzieningen en sociaal-culturele voorzieningen concentreren zich rond het BZO-gebouw aan
de Prinses Irenelaan. Dit gebouw heeft voor een deel van de bewoners grote waarde, maar ligt niet
echt centraal in de wijk en is niet groot genoeg voor gecombineerde of grootschalige activiteiten. Een
echt clubgebouw of wijkontmoetingscentrum met een evenwichtig aanbod van sociaal culturele
activiteiten ontbreekt in de wijk. Ook zijn er weinig speelvoorzieningen voor kinderen en
buitensportmogelijkheden voor jongeren alsmede andere functies op het gebied van sport en
recreatie.
Conclusie
De toeristische potentie die Kerckebosch mede gezien haar ligging heeft, wordt niet benut.
Een echt clubgebouw of wijkontmoetingscentrum met een evenwichtig aanbod van sociaal culturele
activiteiten ontbreekt in de wijk. Ook zijn er weinig speelvoorzieningen voor kinderen en
buitensportmogelijkheden voor jongeren alsmede andere functies op het gebied van sport en
recreatie.

2.7.

Sterktezwakte analyse

Voor de uitgebreide sterktezwakteanalyse mogen wij u kortheidshalve verwijzen naar bijlage 2.
Mede op basis daarvan, in het volgende hoofdstuk de samenvatting van de kansen en uitdagingen.
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3

Samenvatting van de kansen en uitdagingen

Hoofdstuk 2 motiveert tot het uitwerken van de volgende kansen / uitdagingen.

3.1.

Sociaal profiel

De uitwerking van dit onderdeel is meegenomen in het Sociale Economische Programma.
Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

3.2.

Ondernemerschap

Stimulering bedrijvigheid en startende ondernemers, eventuele realisering van een
bedrijfsverzamelgebouw en / of woon/werkwoningen, stimulering creatieve economie, aanleg
glasvezelnetwerk, de herpositionering van het CCZ, het ‘openstellen’ van het CCZ voor de wijk, het
benutten van de fysieke en ruimtelijke mogelijkheden van het CCZ, de optimalisering
samenwerkingsverbanden CCZ – bedrijfsleven/zorginstellingen, het ontwikkelen van een
‘leerwerklandschap’, het vergroten van de aantrekkingskracht van het CCZ en met name van de
sector Techniek, de oprichting van een tussenschool voor jongeren en het ontwikkelen van een ‘Hart
van de Wijk’, zijnde een brede zone van voorzieningen.

3.3.

Detailhandel

Revitalisering van het winkelcentrum waarbij uitbreiding en versteviging van de branchering en de
realisering van horecavoorzieningen.

3.4.

Zorg

Realisering van een zorgcentrum, kleinschalige woonvoorzieningen en nieuwe en innovatieve
concepten. Het betrekken van cliënten van zorginstellingen bij het beoogde restaurant en de
kinderboerderij.

3.5.

Recreatie, toerisme en cultuur

Het ontwikkelen van een ‘Hart van de Wijk ’waar spontane ontmoetingen kunnen plaatsvinden tussen
bewoners, de realisering van speelvoorzieningen en buitensportmogelijkheden, het verzilveren c.q.
het benutten van de toeristische potentie van Kerckebosch en de realisering van een kinderboerderij
en een creatieve broedplaats.
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4

De uitwerking met voorstellen

‘Vooruitkomen in Kerckebosch’.
Kerckebosch is een wijk waar mensen ruimte en mogelijkheden vinden om hun eigen leven te
verbeteren en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Mensen die een opleiding willen volgen, een
nieuwe baan zoeken of een eigen bedrijf starten, vinden in Kerckebosch een stimulerende
economische klimaat’ (Masterplan Kerckebosch in beweging).

4.1.

Sociaal profiel

De uitwerking van dit onderdeel is meegenomen in het Sociale Economische Programma.
Kortheidshalve wordt u hiernaar verwezen.

4.2.

Ondernemerschap

4.2.1. Bedrijvigheid
In algemene zin is bedrijvigheid een voorwaarde voor een sociaal en maatschappelijk gezonde, vitale
en levendige wijk. Voor Kerckebosch leidt dit ook tot versterking van het sociale profiel, omdat
bestaande problematiek zoals jeugdwerkloosheid afneemt en het voor de bewoners aantrekkelijker
wordt om in de wijk te blijven wonen.
Op dit moment is er naast het winkelcentrum weinig bedrijvigheid in de wijk. Ook na de
herstructurering zal de wijk alleen maar ruimte bieden aan kleine, schone en milieuvriendelijke
bedrijven. Werken in het groen op beperkte schaal met de nadruk op de (zakelijke) dienstverlening.
Dat vraagt om maatwerk.
Stimulering en het beschikbaar stellen van ruimte voor kantoren liggen ook niet voor de hand. In de
Bouwvisie, die in maart 2008 door de raad is vastgesteld, staat namelijk dat – mede met het oog op de
huidige leegstand – er geen behoefte is aan extra kantoren.
Voorstel
Stimulering van de bedrijvigheid met dien verstande dat het daarbij gaat om kleine, schone en
milieuvriendelijke bedrijven. Ook geen bedrijven die extra verkeer aantrekken. De stimulering zal
initiërend en faciliterend zijn.
Conform het gemeentelijke beleid geen ruimte beschikbaar te stellen voor de bouw van kantoren.

4.2.2. Ondernemingen
Zoals hiervoor onder 2.3.2. aangegeven, telt Kerckebosch circa 94 ondernemers. Behoudens die in
het winkelcentrum Kerckebosch, zijn het kleine ondernemers die een bedrijf ‘aan huis’ of ‘vanuit hun
huis’ hebben en waarvan velen de laatste jaren met een eigen onderneming zijn begonnen, de
zogenaamde startende ondernemers en zelfstandigen zonder personeel.
Deze kleine ondernemingen zijn belangrijk voor de wijk, mits zij schoon en milieuvriendelijk zijn en
geen extra verkeer aantrekken. Werken in het groen. Zij zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en
bedrijvigheid en voor een levendige wijk. Kortom, een positief effect op de wijk en haar bewoners.
Zodra deze ondernemingen uit hun jasje groeien, zullen zij elders in deze gemeente onderdak in
bestaande kantoorpanden, op bedrijfsterreinen, et cetera moeten gaan vinden.
Voorstel
• Het organiseren van een zgn. borrel-netwerkuurtje voor de startende ondernemers. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen door het eerstvolgende Slot-Contact ( bijeenkomst van Zeister ondernemers)
in het CCZ te laten plaatsvinden waarvoor ook startende ondernemers uit Zeist Oost worden
uitgenodigd.
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•
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•

•

Het voordeel van deze gezamenlijke bijeenkomst is ook, dat de starters in contact komen met
ondernemers die veel ervaring hebben en wellicht ook goede adviezen kunnen geven (of voor
opdrachten kunnen zorgen).
Nagaan of in de planontwikkeling een paar woon/werkwoningen kunnen worden meegenomen
2
alsmede een paar werkunits van 25 tot 30 m . Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen in het te
realiseren multifunctionele activiteitencentrum of in het verbouwde CCZ in samenhang met het
daarin te realiseren restaurant.
Nagaan of in het activiteitencentrum ook een paar zgn. ‘meeting-places’ kunnen worden
gerealiseerd.
Nagaan of de Chr. Verrijzeniskerk daarin tijdelijk kan voorzien. Dezelfde ruimte kan dan worden
gebruikt voor zowel meeting-place als werkunit, waarbij wellicht ook een tijdelijke horeca,
bijvoorbeeld in de stijl van ‘Abrona Kunst, Lunch & Cadeau’ ( zie als voorbeeld de
horecagelegenheid van Abrona aan de Montaubanstraat).
Mocht tijdens de herstructurering blijken dat er toch nog voldoende belangstelling is voor een
soort bedrijfsverzamelgebouw met ondersteunende activiteiten, deze mogelijkheid op
haalbaarheid te onderzoek bij ontwikkeling van de verbouw/uitbreidingsplannen voor het CCZ.
Hierbij zou het CCZ de ondersteunende activiteiten kunnen aanbieden( telefooncentrale,
automatisering, catering, het schoonhouden, stageplaatsen, advisering, et cetera).

4.2.3. Christelijk College Zeist (VMBO-school)
‘De gemeente Zeist en woningcorporatie De Seyster Veste gaan samen de wijk Kerckebosch opnieuw
vormgeven. De nieuw ontstane wijk zal ‘levensloopbestendig’ zijn; een wijk om jong te zijn en oud te
worden. De VMBO-school staat midden in de wijk en wil een grote speler zijn in de voorfase, de
uitvoering van de nieuwbouw en de zorg en dienstverlening aan de wijkbewoners. De school wil
leerlingen betekenisvol onderwijs bieden door praktijkopdrachten te koppelen aan wensen en
behoefte van mensen uit de samenleving. Zo ontstaat uniek onderwijs. Bovendien ontstaat er een
band tussen leerlingen en mensen uit de Zeister samenleving. Maatschappelijke verbondenheid dus,
en dat helpt om van kinderen ook betrokken burgers te maken’ (Regiovisie van de drie regio-vmboscholen van augustus 2006).
Het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector Techniek
Zoals onder 2.3.3. vermeld, ontplooit deze vmbo-school met de sectoren Techniek, Economie en
Welzijn / Zorg, op verschillende punten initiatieven voor de herpositionering van deze school.
De herpositionering was ook nodig, daar het aantal leerlingen met name bij de sector Techniek sterk is
afgenomen. Dit baat ons zorgen want hoe willen wij de herstructurering van Kerckebosch tot een
succes maken zonder dat voldoende goed geschoold personeel voor de bouw beschikbaar is?
Een probleem dat om een adequate aanpak en oplossing vraagt.
Wat dit betreft staat ons het volgende voor ogen:
• De sector Techniek weer die aantrekkingskracht te geven waardoor de negatieve spiraal wordt
omgebogen naar positief.
• Dat daardoor meer leerlingen voor deze opleiding gaan kiezen.
• Zij tijdens de opleiding bij de bouw in de wijk worden betrokken en opgeleid
(leerlingbouwplaatsen), hetgeen voor de leerlingen ook aantrekkelijk kan zijn om voor deze sector
te kiezen.
• Zij die opleiding ook afronden. Het aantal jongeren dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt kan
daardoor worden teruggedrongen waardoor wellicht ook veel sociale problemen kunnen worden
voorkomen.
• Zij ook na de opleiding voor de bouw behouden blijven.
Voorstel
Deze punten in te brengen in het zojuist opgerichte platform ‘Bevordering bouwtechniek in de regio
Zeist’, waarin onder meer samenwerken het CCZ, de gemeente, DSV en enige bouwondernemers.
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Het ontwikkelen van een ‘leerwerklandschap’
Dit concept is in 2007 geïntroduceerd door de VROM-raad en Onderwijsraad. Het gaat om de
ontwikkeling van locaties waar scholen en bedrijven nauw met elkaar samenwerken. De
samenwerkingsverbanden (opleiding “Care & Congress; ‘leren op het werk’) die het CCZ al met enige
zorginstellingen, conferentiecentrum Woudschoten en horecabedrijven heeft, passen ook geheel in dit
concept. Die zijn met de bouwondernemers (‘techniek’), de regionale ondernemers op het gebied van
congres en toerisme en de winkelbedrijven ook de belangrijkste partijen hierin. Voorgesteld wordt
Kerckebosch tot een ‘leerwerklandschap’ te ontwikkelen, waar de volgende ideeën kunnen worden
ingebracht:
• Leerlingen van de sector Techniek krijgen stageplaatsen (leerlingbouwplaatsen) aangeboden op
de bouwplaatsen in Kerckebosch. Deze leerlingen krijgen het perspectief dat zij na hun opleiding
daadwerkelijk mee kunnen gaan doen aan de herstructurering van de wijk door inzet bij de
nieuwbouw.
• De leerlingen Techniek worden regelmatig ( in de klas of straks op het projectbureau)
geïnformeerd over de voortgang van de herstructurering en kunnen meedenken over bijvoorbeeld
het bestek, de kwaliteitseisen van de bouw, et cetera. Dit maakt het voor de leerlingen
interessanter dan alleen het bouwen.
• Het oprichten van een netwerk van kleine (startende) ondernemers en ZZP’ers (zelfstandigen
zonder personeel) in Kerckebosch. Door met elkaar in contact te komen en samen te werken kan
er tevens een creatieve broedplaats ontstaan.
• Leerlingen van CCZ runnen een ‘eigen’ restaurant waar bewoners tegen een schappelijk bedrag
kunnen eten. Bediening door bijvoorbeeld cliënten van Abrona.
• Leerlingen van CCZ onderhouden de speeltoestellen in de wijk.
• De ruimte die medio 2008 in CCZ vrij komt in te vullen met bijvoorbeeld startende ondernemers,
creatieve broedplaats, tijdelijke kinderdagopvang, restaurant voor de wijkbewoners, et cetera.
• Supermarkt Albert Heijn biedt jongeren uit de wijk stage of werkplaatsen aan.
• Kerckebosch wordt het startpunt voor bezoekers van de bossen rondom Zeist. Vrijwilligers,
leerlingen van het CCZ en cliënten van Abrona bemensen het informatie/startpunt met horeca
(zie hierna onder 4.5.).
Voorstel
In te stemmen met het ontwikkelen van een ‘leerwerklandschap’, deze ideeën daarin mee te nemen
en die samen met de partners uit te werken in een actieplan.
Welke richting wij met het CCZ voorstaan
Een gedeelte van de school komt door vertrek van een praktijkklas van de Dijnselburgschool vrij.
Gezien deze ontwikkeling, het beleid van het CCZ om de leerlingen meer op ‘het werk’ op te leiden
(leren op het werk) en een mogelijke optie tot het realiseren van nieuwe onderkomens voor de
opleidingen Techniek, Economie en Zorg/Welzijn, komt wel de vraag naar voren welke richting wij met
deze school voorstaan. Onze voorkeur is dat:
• De school met zijn drie sectoren in dit gebouw gehuisvest blijft.
• Het een onderdeel vormt van de scholenlint aan het scholenlaantje.
• Het gebouw zowel ruimtelijk als fysiek open wordt gemaakt en het gesloten karakter verdwijnt.
• Het zich, zoals het streven van het CCZ ook is, verder integreert met en openstelt naar de wijk.
• De ruimte die in het gebouw vrij komt in dat kader wordt ingevuld, bijvoorbeeld startende
ondernemers, tijdelijke kinderdagopvang, restaurant voor de wijkbewoners, et cetera.
• Deze ruimte ook gebruikt zou kunnen worden als ‘creatieve broedplaats’ voor de wijkbewoners.
Hierbij kan gedacht worden aan beeldende kunst, multimedia, grafische vormgeving, webdesign,
architectuur, mode et cetera. Wellicht zijn er docenten /specialisten op elk terrein te vinden die
graag hun deskundigheid en ervaring beschikbaar stellen. De ervaring is vaak, dat wanneer een
dergelijke ruimte beschikbaar is, die weldra ingevuld is en derhalve voldoet aan een latente vraag.
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Derhalve één scholenzone van een Brede School met paviljoens tot en met het CCZ
(ketenbenadering) met een nieuwe imago en met een positieve open uitstraling naar de wijk en haar
bewoners. Een bijkomend voordeel is, dat het CCZ ook baat kan hebben bij de voorzieningen in de
Brede School maar ook omgekeerd, bijvoorbeeld mede gebruik van de gymlokalen en aula van het
CCZ door de basisscholen. Verder kan het CCZ vroegtijdig op deze basisscholen de sectoren
Techniek, Economie en Zorg/Welzijn ‘promoten’ en de leerlingen daarvoor in met name groep 8 warm
maken, door onder meer de technische ruimte periodiek voor een naschoolse middag voor klussen
beschikbaar te stellen. Idem voor haar keuken. Uiteraard onder toezicht en begeleiding van CCZdocenten.
Hierna twee mogelijkheden voor de verbouwing van het CCZ.

Variant 1: het voorplein is hierbij gericht op verlengd ‘scholenlaantje’. Een deel van de oostvleugel is vervangen door
een nieuw bouwvolume rondom de school. Daarbij een actieve gevel en uitstraling naar de nieuwe woningen en
ontsluitingsweg.
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Variant 2: het voorplein is hierbij gericht op verlengd ‘scholenlaantje’. De doorgang door CCZ maakt ruimtelijke relatie
tussen voorzieningenzone en nieuwe scheggen mogelijk. Begeleiding van route door middel van nieuwe functies
zoals restaurant, atelierruimte, et cetera.

Voorstel
Het CCZ dient met zijn drie sectoren in het huidige gebouw gehuisvest te blijven, waarbij de school
een onderdeel vorm van de scholenlint, het gesloten fysieke karakter verdwijnt, zich verder integreert
met en openstelt naar de wijk en de ruimte die in de school vrij komt in dat kader wordt ingevuld
(bijvoorbeeld startende ondernemers, creatieve broedplaats, tijdelijke kinderdagopvang of restaurant).
Het oprichten van een zgn. tussenschool
Zoals vermeld, is het CCZ doende met het ‘oprichten’ van een zgn. tussenschool voor leerlingen
tussen de 10 en 14 jaar op de basisscholen die om welke reden dan ook op die school niet mee
kunnen komen maar wel een goede rechterhand c.q. twee rechterhanden hebben. Door deze
leerlingen op een zgn. tussenschool te plaatsen kunnen zij vertrouwd worden gemaakt met de
mogelijkheden van een VMBO-school en kan de overstap soepel verlopen. Het CCZ vindt het niet
verstandig om deze school in het huidige gebouw te integreren, maar om deze in een ‘gewone’
woning onder te brengen.
Voorstel
Bij de voorbereiding van de nieuwbouwplannen in Kerckebosch na te gaan of aan de wens van het
CCZ om een tussenschool in een ‘gewone ’woning onder te brengen, kan worden tegemoet gekomen.
Eventueel tussentijds in een vrijkomende woning.
Het oprichten van een wijkserviceteam
Dit is een organisatie waarin vrijwilligers (bewoners, mensen die werkervaring willen opdoen, cliënten
van zorginstellingen en leerlingen van het CCZ) tegen een kleine vergoeding klussen doen voor
andere bewoners ( bijvoorbeeld helpen bij verhuizing), gemeente of De Seyster Veste. Deze
organisatie kan een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het tijdelijke beheerplan.
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Voorstel
Een onderzoek in te stellen of de oprichting van een wijkserviceteam waarbij onder meer het CCZ
stagiaires ‘levert’, haalbaar is en daarvoor een bedrijfsplan op te stellen.

4.2.4. Het ‘Hart van de Wijk’
Brede centrale zone van voorzieningen
Het te realiseren ‘Hart van de Wijk’, zijnde een brede centrale zone van voorzieningen met uitstraling
naar de hele wijk, komt te liggen tussen de bestaande woningen en de nieuwe te bouwen scheggen.
Het zal bestaan uit scholen inclusief een brede school en het CCZ, een multifunctionele
activiteitencentrum, een gezondheidscentrum en het bestaande winkelcentrum. De bestaande Chr.
Verrijzeniskerk zal vooralsnog behouden blijven en dan wellicht als ‘bijzondere maatschappelijke
voorzieningen’ binnen het plangebied gaan functioneren.
Ook al komen deze voorzieningen in de Visie scholenlaantje Zeist Oost en in het Sociale
Economische Programma aan de orde, stippen wij deze beoogde voorzieningen hier toch even aan.
Dit gezien de belangrijke positieve effecten die deze voorzieningen op onder meer de
werkgelegenheid hebben. Aan de werkgelegenheid dragen zij namelijk daadwerkelijk bij, daar de
meeste voorzieningen/ ondernemers nu nog niet of niet in deze vorm in Kerckebosch aanwezig zijn.
Bij de brede school, het activiteitencentrum en het gezondheidscentrum wordt aan de volgende
invulling gedacht:
Brede School (‘samen scholing’) aan het scholenlaantje: onder meer kinderdagopvang,
buitenschoolse opvang, vakantieopvang, peuterspeelzaal, (taal)cursussen, volwassenonderwijs,
bibliotheek, horeca;
Multifunctioneel activiteitencentrum (‘samen spel’) in / tegenover CCZ: sport, cultuur, horeca,
dagopvang voor ouderen, cursussen, reisbureau, kapper of andere (startende) ondernemers die
informele contacten bevorderd zijn, klussenbedrijf, hoveniersbedrijf et cetera.
Gezondheidscentrum (‘samen gezond’) tegenover CCZ of bij het winkelcentrum: huisarts, apotheek,
fysiotherapie, frontoffice/gezondheids VVV, (24 uurs-zorg-centrale; te zijner tijd regionaal) , diëtetiek,
(fysio)fitness, 1e psycholoog, maatschappelijk werk, consultatiepunt, tandarts, et cetera.
Elk gebouw kan één zakelijke manager hebben plus een (financiële) back- en frontoffice, catering,
schoonmaakploeg (ingehuurd of niet). Kortom, ook op het terrein van de wijkeconomie een welkome
positieve bijdrage.
Horecabedrijf
Kerckebosch mist een horecabedrijf waar jong en oud gemakkelijk even gaan zitten, praatje maken,
kopje koffie drinken, even tussendoor lunchen, et cetera. Een soort informele ontmoetingsplaats, ook
als een tussenstop voor de vele bewoners uit de verzorging- en serviceflats aan de Arnhemse
Bovenweg tijdens hun bezoekje aan het winkelcentrum en straks aan alle extra voorzieningen die er
komen.
Voorstel
Aan het gemis van een horecabedrijf tegemoet te komen door horeca op te nemen in het
Multifunctionele activiteitencentrum en/of in het Gezondheidscentrum alsmede integreren in het
eventueel te realiseren restaurant in/aan het CCZ.
Op korte termijn zou dit reeds tijdelijk kunnen in de Chr. Verrijzeniskerk en/of in een te plaatsen
‘horecakiosk’ bij het winkelcentrum.

4.2.5. Aanleg glasvezelnetwerk
In verschillende gemeenten is men doende met de voorbereiding of aanleg van een glasvezelnetwerk.
Glasvezel kent in tegenstelling tot bestaande verbindingen geen capaciteitsbeperkingen. Digitale files
op het netwerk komen dan ook niet voor. Glasvezel zorgt voor betere en snellere verbindingen voor
telefonie, internet en digitale televisie en biedt daarnaast op vele terreinen mogelijkheden.
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Bijvoorbeeld het aanbieden van uitgebreide zorgdiensten zoals het raadplegen van een dokter via het
scherm, beveiliging van de woning, het op afstand aan- en uitschakelen van verlichting en
verwarming, het in het gaten houden van een hulpbehoevende, et cetera.
Mede door de hoge snelheid is het ook bij uitstek geschikt om thuis mee te werken.
In de gemeente Zeist ligt nog geen glasvezelnetwerk.
Voorstel
Te onderzoeken of het aanlegen van een glasvezelnetwerk, te beginnen in Kerckebosch, tot de
mogelijkheden behoort. In dit onderzoek zullen ervaringen worden meegenomen vanuit andere
nieuwe wijken in ons land.

4.3.

Detailhandel

4.3.1. Revitalisering winkelcentrum
Zoals onder 2.4. beschreven, zijn er alle redenen aanwezig om gelijktijdig met de herstructurering
van Kerckebosch,ook dit winkelcentrum te revitaliseren. Dit ook in het kader van het project ‘Zorgeloos
Wonen’ waardoor het winkelcentrum ook voor ouderen en minder validen makkelijk bereikbaar en
toegankelijk moet zijn.
In juli 2008 hebben burgemeester en wethouders daarom besloten tot een versnelde aanpak van de
herontwikkeling van het winkelcentrum.
Hierna een begin 2008 door Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur Khandekar opgestelde
mogelijke scenario.

De nota van Uitgangspunten voor het op te stellen ontwerpbestemmingsplan Hoge Dennen /
Kerckebosch wordt gelijktijdig met het Masterplan, et cetera ter besluitvorming aan de gemeenteraad
voorgelegd.
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In deze uitgangspuntennota dient ook te worden opgenomen welke varianten er voor het
winkelcentrum zijn, waarop de keuze is gevallen, de stedenbouwkundige uitgangspunten, et cetera.
Daar die er nog niet zijn, zal in de toelichting worden opgenomen dat hierover binnen de periode van
het planproces een voorstel zal worden gedaan dat alsnog aan de raad wordt voorgelegd.
Dit om te voorkomen dat in het op te stellen ontwerpbestemmingsplan de revitalisering niet wordt
meegenomen en in het kader van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Bro) derhalve op de
volgende bestemmingsplanwijziging moet worden gewacht.
Het winkelcentrum is niet in het exploitatiegebied opgenomen. Dat betekent met betrekking tot de
revitalisering van het winkelcentrum, dat het project en de kosten daarvan in een deelexploitatie
zullen moeten worden opgenomen die ‘zelfvoorzienend’ zal moeten zijn
Voorstel
Voor de revitalisering van het winkelcentrum stedenbouwkundige uitgangspunten op te stellen
alsmede enige schetsplannen.
Tijdig in overleg met de eigenaar(en) en winkeliers een keuze te maken en die nog binnen de periode
van het planproces bestemmingsplan Hoge Dennen / Kerckebosch aan de gemeenteraad voor te
leggen.

4.3.2. Bezorgdiensten
In Kerckebosch en omgeving wonen veel ouderen. Soms is het moeilijk om nog boodschappen in het
winkelcentrum te doen. De winkeliers zouden hierop kunnen inspelen, mede in het kader van
Zorgeloos Wonen, om tegen of zonder een kleine vergoeding deze thuis te bezorgen.
Voorstel
De winkeliers(vereniging) voor te stellen tot het bezorgen van boodschappen bij ouderen en minder
validen thuis.
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4.4.

Zorg

4.4.1. Kleinschalige woonvormen
Zoals onder 2.5. vermeld, zijn er in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg plannen van
zorginstelling Zeisterwoude voor minimaal 21 zorgwoningen en 50 – 60 aanpasbare woningen in
Kerckebosch en ziet Abrona voor haar cliënten graag 12 zorgwoningen en 12 aanpasbare woningen
gerealiseerd. Dit in combinatie met nieuwe en innovatieve concepten van zorg- en welzijnsdiensten.
Los van de positieve bijdrage die deze plannen zullen leveren aan de vermaatschappelijking van de
zorg en de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, zullen zij ook een
impuls geven aan de werkgelegenheid. Kleinschalige woonvormen bieden namelijk kansen voor met
name nieuwe medewerkers, leveranciers en mogelijke inzet verstandelijke gehandicapten. Hierbij wel
de kanttekening, dat door de vermaatschappelijking van de zorg in de instellingen het aantal
arbeidsplaatsen afneemt en voor een deel verplaatst wordt naar wijken zoals Kerckebosch waar
dergelijke kleinschalige woonvormen worden gerealiseerd.
Voorstel
Na te gaan of aan de realisering van deze plannen medewerking kan worden verleend.

4.4.2. Betrekken van cliënten van zorginstellingen bij
wijkactiviteiten
Cliënten van zorginstellingen kunnen bij veel activiteiten in de wijk worden betrokken, bijvoorbeeld
in/bij het beoogde restaurant in/bij het CCZ of in het Activiteitencentrum, de beoogde kinderboerderij,
het wijkserviceteam en wellicht nog meer.
Voorstel
Bij de voorbereiding / realisering van activiteiten in de wijk steeds na te gaan, of cliënten van
zorginstellingen hierin ook een rol kunnen gaan spelen.
Zorgactiviteiten
In het Sociale Economische Programma komen de overige zorgactiviteiten aan de orde, waaronder de
realisering van een Gezondheidscentrum. Kortheidshalve mogen wij u hiernaar verwijzen.
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4.5.

Recreatie, toerisme en cultuur

4.5.1. Startpunt voor toeristische activiteiten
In 2.6. is de conclusie getrokken, dat de toeristische potentie die Kerckebosch gezien de ligging heeft,
niet wordt benut c.q. verzilverd.
Wij denken daarom aan het volgende: Kerckebosch als startpunt voor toeristische activiteiten. Een
startpunt met onder meer een restaurant en/of Wellnes en Healthresort incl. sauna, sportcentrum,
fitness, et cetera. Iets wat Zeist in deze omvang nog niet heeft en waarvan ook de nabij gelegen
KNVB Sportcentrum, Congrescentrum Woudschoten kunnen ‘profiteren’. Tevens zou hierin een
informatiepunt van het Utrechts Landschap en van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kunnen
worden ondergebracht alsmede een expositie van de cultuurhistorische ontwikkeling van de
Heuvelrug en de betekenis van de ecologische zone. Als plek voor de ontwikkeling van dit toeristische
trekker en werkgelegenheidaanjager zou gedacht kunnen worden aan het huidige BZO-terrein of, als
alternatief, de Chr. Verrijzeniskerk.
Voorstel
Te onderzoeken of de realisering van een startpunt voor toeristische activiteiten met onder meer een
restaurant en/of Wellnes en Healthresort, een informatiepunt van Utrechts Landschap en van het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, et cetera haalbaar is.

4.5.2. Kinderboerderij
Het terrein van de BZO-gebouw of een terrein aan of nabij het scholenlaantje zou ook kunnen worden
benut voor de realisering van een kinderboerderij (tevens educatief centrum) met een kleine horeca,
mede te runnen door cliënten van zorginstelling Abrona. Mocht de boerderij aan de andere zijde van
Kerckebosch worden gerealiseerd (terrein BZO-gebouw), dan zou het wel handig zijn wanneer het
tevens als een soort buurtsupertje gaat fungeren met de nadruk op boerderij gerelateerde producten.
Een kinder- of stadsboerderij vervult ook een belangrijke rol als informele ontmoetingsplaatsen voor
de wijkbewoners.
Voorstel
Te onderzoeken of de realisering van een kinderboerderij haalbaar is.

4.5.3. Creatieve broedplaats
Wijkeconomie is volgens de nieuwe trend ook creatieve economie. Hierbij wordt aan creatieve
(startende) ondernemers, studenten en kleinschalige ondernemers op het gebied van bijvoorbeeld
ontwerp, advies, media en cultuur de gelegenheid gegeven zich verder te ontwikkelen (creatieve
broedplaatsen) en wordt daarvoor vaak een gezamenlijk te gebruiken ruimte beschikbaar gesteld.
Zoals onder 4.2.5. voorgesteld zou de vrijkomende ruimte in het CCZ (of een ruimte in het beoogde
Multifunctionele Activiteitencentrum of in een van de paviljoens aan het scholenlaantje) ook gebruikt
kunnen worden als ‘creatieve broedplaats’ voor de wijkbewoners.
Voorstel
Te onderzoeken of een creatieve broedplaats in het CCZ kan worden gerealiseerd of in het beoogde
Multifunctionele activiteitencentrum of in een van de accommodaties (paviljoen 1) aan het
scholenlaantje.
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4.5.4. Culturele activiteiten
Wij hebben geconstateerd dat een echt clubgebouw of wijkontmoetingscentrum met een evenwichtig
aanbod van sociaal culturele activiteiten in de wijk ontbreekt. Dit des te meer wanneer het BZOgebouw verdwijnt. Ook dienen dan bestaande verengingen zoals de sjoelverenging elders onderdak
te krijgen. Tussentijds kan de aula van het CCZ hiervoor ook worden gebruikt. Het beoogde
Activiteitencentrum zou hiervoor een definitieve oplossing moeten bieden.
Voorstel
Bij het ontwerpen en realiseren van een Activiteitencentrum er rekening mee houden, dat het ook
geschikt moet zijn voor het verenigingsleven en een breed aanbod van sociaal culturele activiteiten.

4.5.5. Buitenspeel/sportvoorzieningen
Gezien het tekort aan buitenspeelvoorzieningen voor kinderen en buitensportmogelijkheden (zoals
pannaveltjes en basketbal) voor jongeren, zal hiermee bij de herstructurering rekening moeten worden
gehouden.
Voorstel
De aanleg van nieuwe speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte in het stedenbouwkundige
ontwerp mee te nemen.

Wijkeconomie

39

5

Uitvoeringsoverzicht van de voorstellen

Omschrijving

Betrokken
partijen

Kosten

Uitvoeringsjr

gem./Ec.Zaken
projectbureau
WOM

-

2008 e.v.

gem./Ec.Zaken
Slot-Contact
projectbureau
CCZ

-

2008

.

5.1.

Ondernemerschap

5.1.1. Bedrijven
Stimulering van de bedrijvigheid met dien verstande dat het
daarbij gaat om kleine, schone en milieuvriendelijke bedrijven.
Ook geen bedrijven die extra verkeer aantrekken. De stimulering
zal initiërend en faciliterend zijn.
Conform het gemeentelijke beleid geen ruimte beschikbaar te stellen
voor de bouw van kantoren.

5.1.2. Ondernemingen
Het organiseren van een zgn. borrel-netwerkuurtje voor startende
ondernemers. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het eerstvolgende Slot-Contact
( bijeenkomst van Zeister ondernemers) in het CCZ te laten plaatsvinden
waarvoor ook startende ondernemers uit Zeist Oost worden uitgenodigd.
Het voordeel van deze gezamenlijke bijeenkomst is ook, dat de starters in
contact kunnen komen met ondernemers die veel ervaring hebben en
wellicht ook goede adviezen kunnen geven ( of voor opdrachten kunnen zorgen).
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Omschrijving

Betrokken
partijen

Kosten

Uitvoeringsjr

•

projectbureau
CCZ

-

2008/09

projectbureau

-

2008/09

projectbureau

-

2008

projectbureau
CCZ

-

2008 e.v.

projectbureau
platform
DSV

-

2008

•
•

•

Nagaan of in de planontwikkeling een paar woon/werkwoningen kunnen
2
worden meegenomen alsmede een paar werkunits van 25 tot 30 m .
Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen in het te realiseren multifunctionele activiteitencentrum
of in het verbouwde CCZ in samenhang met het daarin te realiseren restaurant.
Nagaan of in het activiteitencentrum ook een paar zgn. ‘meeting-places’ kunnen
worden gerealiseerd.
Nagaan of de Chr. Verrijzeniskerk daarin tijdelijk kan voorzien. Dezelfde ruimte
kan dan worden gebruikt voor zowel meeting-place als werkunit, waarbij wellicht
ook een tijdelijke horeca, bijvoorbeeld in de stijl van ‘Abrona Kunst, Lunch & Cadeau’
( zie als voorbeeld de horecagelegenheid van Abrona aan de Montaubanstraat).
Mocht tijdens de herstructurering blijken dat er toch nog voldoende belangstelling
is voor een soort bedrijfsverzamelgebouw met ondersteunende activiteiten, deze
mogelijkheid op haalbaarheid te onderzoeken bij de ontwikkeling van de
verbouw/uitbreidingsplannen voor het CCZ. Hierbij zou het CCZ ondersteunende
activiteiten kunnen aanbieden( telefooncentrale, administratie, automatisering,
catering, het schoonhouden, stageplaatsen, advisering, et cetera).

5.1.3. CCZ
Onderstaande punten in te brengen in het zojuist opgerichte platform ‘Bevordering
bouwtechniek in de regio Zeist’, waarin onder meer samenwerken het CCZ, de gemeente,
DSV en enige bouwondernemers:
• De sector Techniek weer die aantrekkingskracht te geven waardoor de negatieve
spiraal wordt omgebogen naar positief.
• Dat daardoor meer leerlingen voor deze opleiding gaan kiezen.
• Zij tijdens de opleiding bij de bouw in de wijk worden betrokken en opgeleid
(leerlingbouwplaatsen), hetgeen voor de leerlingen ook aantrekkelijk kan zijn om
voor deze sector te kiezen.
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Omschrijving

•

•

Betrokken
partijen

Kosten

Uitvoeringsjr

WOM, gemeente,
DSV, projectbureau,
platform e.a.

60.000

2008 e.v.

Zij die opleiding ook afronden. Het aantal jongeren dat niet deelneemt aan de
arbeidsmarkt kan daardoor worden teruggedrongen waardoor wellicht ook veel
sociale problemen kunnen worden voorkomen.
Zij ook na de opleiding voor de bouw behouden blijven.

In te stemmen met het ontwikkelen van een ‘leerwerklandschap’, daarin onderstaande
ideeën te brengen en die samen met de partners uit te werken
in een actieplan:
• Leerlingen van de sector Techniek stageplaatsen (leerlingbouwplaatsen) aan te
bieden op de bouwplaatsen in Kerckebosch. Deze leerlingen krijgen het perspectief
dat zij na hun opleiding daadwerkelijk mee kunnen gaan doen aan de herstructurering
van de wijk door inzet bij de nieuwbouw.
• De leerlingen Techniek regelmatig ( in de klas of straks op het projectbureau) te
informeren over de voortgang van de herstructurering en laten meedenken
over bijvoorbeeld het bestek, de kwaliteitseisen van de bouw, et cetera.
• Het oprichten van een netwerk van kleine (startende) ondernemers en ZZP’ers
(zelfstandigen zonder personeel) in Kerckebosch. Door met elkaar in contact te komen
en samen te werken kan er tevens een creatieve broedplaats ontstaan.
• Leerlingen van CCZ runnen een ‘eigen’ restaurant waar bewoners tegen een schappelijk
bedrag kunnen eten. Bediening door bijvoorbeeld cliënten van Abrona.
• Leerlingen van CCZ onderhouden de speeltoestellen in de wijk.
• De ruimte die medio 2008 in CCZ vrij komt in te vullen met bijvoorbeeld startende
ondernemers, creatieve broedplaats, tijdelijke kinderdagopvang of restaurant voor
de wijkbewoners.
• Supermarkt Albert Heijn biedt jongeren uit de wijk stage of werkplaatsen aan.
• Kerckebosch wordt het startpunt voor bezoekers van de bossen rondom Zeist.
Vrijwilligers, leerlingen van het CCZ en cliënten van Abrona bemensen het
informatie/startpunt met horeca ( zie hierna onder 4.5.).
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Omschrijving

Betrokken
partijen

Kosten

Uitvoeringsjr

Het CCZ dient met zijn drie sectoren in het huidige gebouw gehuisvest te blijven,
waarbij het een onderdeel vorm van de scholenlint, het gesloten fysieke karakter
verdwijnt, zich verder integreert met en openstelt naar de wijk en de ruimte die in de
school vrij komt in dat kader wordt gebruikt, bijvoorbeeld startende ondernemers,
creatieve broedplaats, tijdelijke kinderdagopvang of restaurant.

WOM, gemeente
CCZ

-

2008 e.v.

Bij de voorbereiding van de nieuwbouwplannen in Kerckebosch na te gaan
of aan de wens van het CCZ om een tussenschool in een ‘gewone’ woning onder
te brengen, kan worden tegemoet gekomen. Eventueel tussentijds in een
vrijkomende woning.

projectbureau,
CCZ, DSV

-

2008

Te onderzoeken of de oprichting van een wijkserviceteam, waarbij o. m. het CCZ stagiaires ‘levert’,
haalbaar is en daarvoor een bedrijfsplan op te stellen.

WOM
CCZ

20.000

2008/09

projectbureau

-

2008/09

WOM, gemeente

-

2008/09

5.1.4. Het ‘Hart van de Wijk’
Aan het gemis van een horecabedrijf tegemoet te komen door horeca op te nemen
in het multifunctionele activiteitencentrum en/of in het Gezondheidscentrum alsmede
integreren in het eventueel te realiseren restaurant in/aan het CCZ.
Op korte termijn zou dit wellicht reeds tijdelijk kunnen in de Chr. Verrijzeniskerk en/of in
een te plaatsen ‘horecakiosk’ bij het winkelcentrum.

5.1.5. Aanleg glasvezelnetwer
Te onderzoeken of de aanleg van een glasvezelnetwerk, te beginnen in Kerckebosch,
tot de mogelijkheden behoort. In dit onderzoek kunnen ervaringen worden meegenomen
vanuit andere nieuwe wijken in ons land.
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Omschrijving

5.2.

Betrokken
partijen

Kosten

Uitvoeringsjr

Detailhandel

5.2.1. Revitalisering winkelcentrum
Voor de revitalisering van het winkelcentrum stedenbouwkundige uitgangspunten
op te stellen alsmede enige schetsplannen. Tijdig in overleg met de eigenaar(en)
en winkeliers een keuze te maken en die nog binnen de periode van het planproces
bestemmingsplan Hoge Dennen / Kerckebosch aan de gemeenteraad voor te leggen.

projectbureau
gemeente, DSV
e.a.

2008

5.2.2. Bezorgdiensten
De winkeliers(vereniging) voor te stellen tot het bezorgen van boodschappen
bij ouderen en minder validen thuis.
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-

2008

Omschrijving

5.3.

Betrokken
partijen

Kosten

Uitvoeringsjr

projectbureau

-

2008

WOM, projectbureau
zorginstellingen, e.a.

-

2008 e.v.

Zorg

5.3.1. Kleinschalige woonvormen
Na te gaan of aan de realisering van deze plannen medewerking kan worden verleend.

5.3.2. Het betrekken van cliënten van zorginstellingen bij
wijkactiviteiten
Bij de voorbereiding / realisering van activiteiten in de wijk steeds na te gaan,
of zorgcliënten hierin ook een rol kunnen gaan spelen.

5.4.

Recreatie, toerisme en cultuur

5.4.1. Startpunt voor toeristische activiteiten
Te onderzoeken of de realisering van een startpunt voor toeristische activiteiten
met onder meer een restaurant en/of Wellnes en Healthresort, een informatiepunt van
Utrechts Landschap en van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, et cetera haalbaar is.

gemeente, WOM
UL en anderen

2008/09

5.4.2. Kinderboerderij
Te onderzoeken of de realisering van een kinderboerderij haalbaar is.

WOM, BZO,
zorginstellingen

-

2008/09

-

2008/09

5.4.3. Creatieve broedplaats
Te onderzoeken of een creatieve broedplaats voor wijkbewoners
(beeldenkunst, multimedia, grafische vormgeving, mode et cetera) in het CCZ (zie 4.2.5.)
kan worden gerealiseerd of in het beoogde Multifunctionele Activiteitencentrum
of in een van de accommodaties ( paviljoen 1) aan het scholenlaantje.
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Omschrijving

Betrokken
partijen

Kosten

Uitvoeringsjr

Projectbureau
WOM, verenigingen
e.a.

-

2008 e.v.

WOM,gemeente

450.000

2008 e.v.

5.4.4. Culturele activiteiten
Bij het ontwerpen en realiseren van een Activiteitencentrum er rekening mee houden,
dat het ook geschikt moet zijn voor het verenigingsleven en een breed aanbod van
sociale culturele activiteiten.

5.4.5. Buiten speel/sportvoorzieningen
De aanleg van nieuwe speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte in het
stedenbouwkundige ontwerp mee te nemen.
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