JAARVERSLAG 2019
Het Bestuur bestond uit Hans Voorberg, voorzitter, Nico Broeders, secretaris en Cees Dubbeld,
penningmeester.
De Raad van Advies bestond uit Fons Asselbergs, Hanny Heetman, Rudi Boekhoven, Hans Zijlstra en
Pieter Jan Biesheuvel.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn in 2019 gesprekken gevoerd met (nieuwe)
wethouders en/of contactpersonen in Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt. Het is noodzakelijk om
bestaande contacten m.b.t. de Wegh der Weegen te onderhouden en nieuwe (contact)personen te
informeren en bij te praten. Dat werpt inmiddels zijn vruchten af. De gemeente Amersfoort heeft de
Stichting al in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van de plannen op het terrein van Zon en
Schild. Het Streefbeeld uit 2018 wordt voor deze gesprekken ten volle benut.
De contacten met de gemeente De Bilt verlopen daarentegen zeer moeizaam, ondanks diverse
pogingen van de Stichting om met de betrokken personen hierover het gesprek aan te gaan.
Met de Ondernemersvereniging ONS uit Soesterberg is meerdere keren contact geweest over
samenwerking en om elkaar over en weer te informeren.
Ook met de provincie Utrecht is contact geweest over praktische zaken op en aan de Wegh.
Op 2 juli tijdens “het Plein” van de gemeente Amersfoort heeft de Wegh der Weegen haar
activiteiten toegelicht aan de gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden.
De Stichting, erfgoedpartner van het Geheugen van Zeist heeft in 2019 wederom deelgenomen aan
de Historische Doedag die zich afspeelt op het terrein van Slot Zeist. Het is iedere keer weer een
feest om met veel erfgoedpartners en vrijwilligers samen te werken en de Wegh der Weegen op de
kaart te zetten voor (nieuwe) inwoners van Zeist.
Op 24 september heeft de Stichting deelgenomen aan een bijeenkomst van de provincie over
burgerinitiatieven. Gemeenten en diverse belangengroepen (waaronder Wegh der Weegen) gaven
hier uitleg hoe zij burgerparticipatie ervaren.
Op 14 oktober is de stichting aanwezig geweest bij een informatiebijeenkomst van de provincie
Utrecht over de nieuwe opzet van de omgevingsvisie.
John van Dijk, architect en woonachtig aan de Wegh der Weegen is bereid gevonden om de Stichting
te adviseren op het gebied van ruimtelijke ordening. Zijn kennis en ervaring zijn van belang omdat de
Stichting steeds vaker met vragen op dit terrein wordt geconfronteerd. John werkt hierbij samen met
Hanny Heetman, die als landschapsarchitect ook veel ervaring heeft op dit beleidsterrein.

