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In deze bijzondere coronatijd treft u in elke Nieuwsbode en Stadspers een speciale  

pagina van de gemeente Zeist. Met berichten vanuit het college van burgemeester  

en wethouders, vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving.

www.zeist.nl/coronavirus

Zeist in Coronatijd

  Raadsleden aan het woord

Ook de gemeenteraad blijft in deze bijzondere 

periode graag in verbinding met de inwoners  

en ondernemers van Zeist. Zij komen, zij het 

digitaal, bij elkaar om actualiteiten en regulier 

werk te bespreken.

Freerk André de la Porte (D66): “Het is wennen, 

zo’n digitaal raadslidmaatschap. Tijdens digitale 

raads- of commissievergaderingen mis ik het 

directe contact met mijn medefractie- en raadsle-

den. Ook het niet kunnen observeren van reacties 

van andere raadsleden tijdens de vergadering is 

een gemis. Wat techniek betreft gaat het gelukkig 

goed. De digitale vergadertechniek door het 

“We waren helemaal klaar voor de opening van 

het park op 27 maart. We hadden zelf corona-

maatregelen genomen, want er waren nog geen 

richtlijnen van de overheid. Vlak vóór de opening 

werd duidelijk dat de camping helemaal niet 

open kon. Wat moet je dan met alle reserveringen? 

Dat was even schakelen.” 

Alex van der Grift, beheerder van Vakantiepark  

De Krakeling vertelt zijn ervaringen aan wethouder 

Sander Jansen. Gelukkig bleek al snel dat alleen  

het sanitair niet gebruikt mocht worden, maar dat de 

camping gewoon open kon. In een nieuwsbrief heeft 

Alex alle gasten geïnformeerd. “Als mensen niet  

konden of wilden komen, snapten we dat ook en 

troffen we een regeling.”

De Krakeling biedt ruimte aan zo’n 650 eenheden; 

caravans en tenten, stacaravans en sinds april een 

aantal gloednieuwe vakantiehuisjes. In het hoogsei-

zoen verblijven er meer dan 2.500 gasten op het park. 

Sander: “Dit raakt de toeristensector in het hart. 

Gastvrijheid is jullie eerste natuur. Je kan niet de 

dienst leveren die je wilt leveren. Hoe reageerden  

jullie gasten daarop?” In een enkel geval eiste iemand 

teruggave van zijn geld, vertelt Alex: “Dat is helaas 

niet te doen. Wel hebben we vouchers uitgegeven. 

Maar de meeste gasten begrepen het allemaal wel. 

Het is zoals het is.”

Sterker nog, veel gasten waren blij dat ze in corona-

tijd deze kant op konden, hier is veel meer ruimte 

  Sander Jansen op bezoek bij Vakantiepark De Krakeling

  Koos Janssen |  Burgemeester Zeist,  op bezoek bij Leger des Heils

Het eerste dat heilsoldaat Yvonne van Lierop me 

laat zien bij binnenkomst in De Ontmoeting, is 

een archiefkast vol postvakjes. “Elke vrijdagoch-

tend kunnen de thuislozen in Zeist hier hun post 

komen halen. Op dit moment staan 49 mensen 

ingeschreven op het adres van het Leger des 

Heils in Zeist. Zo kunnen ze een uitkering aanvra-

gen of een zorgverzekering afsluiten en blijven  

ze niet onder de radar van de instanties ‘hangen’. 

In Couwenhove en in Nijenheim hebben we twee 

woningen. Eén voor mannen en één voor vrou-

wen. Daar kunnen mensen tijdelijk verblijven om 

door te stromen, het liefst naar een eigen huisje. 

Helaas zijn er niet zoveel beschikbaar.” 

“Door corona moest alles dicht. Wij zijn op de vrijdag- 

ochtend steeds opengebleven. De mensen zijn blij-

ven komen. Konden wij mooi even vragen hoe het 

met ze was, of we ze konden helpen en eventueel 

doorverwijzen”, vertelt Yvonne, die tevens coördinator 

maatschappelijke dienstverlening is. “Als iemand 

komt vertellen dat ‘ie een kamer of appartement 

heeft gekregen, maken we een rondedansje.  

Ik ga dan in mijn uniform naar de kringloop voor 

meubels, stichtingen komen met giften, anderen 

komen helpen schilderen.” 

Graag maak ik een praatje met zo’n vijftien gasten 

boven in de kerkruimte. Het zijn vandaag voorname-

lijk dames, maar dat is toeval, lachen ze. Ze wonen 

allemaal in Zeist en komen hier elke donderdag om 

gezellig te babbelen, koffie te drinken en spelletjes  

te spelen. Normaal gesproken zingen ze veel en des-

gewenst wordt er gesproken over het evangelie.  

De mensen zijn dolblij met de steun van het Leger;  

in coronatijd ontvingen ze bezoekjes, telefoontjes  

en zelfs een bloemetje. Een dame vertelt: “Het Leger 

doet heel menselijk, humaan werk. Of je nu geel of 

roze bent, oud of jong, rijk of arm, je kunt hier altijd 

terecht.” 

De mensen zijn blij er weer even uit te kunnen en 

elkaar weer te ontmoeten. Eén van de dames, de 

‘brei-juf’ van de club, doet meteen een oproep:  

“We helpen elkaar én samen breien we voor een 

goed doel, zoals arme ouderen in Roemenië. We 

betalen de wol van ons AOW’tje. Dus als iemand nog 

wol of een bijdrage voor ons over heeft…”

Yvonne: “Voor ons is de wekelijkse inloop een waarde- 

vol moment om verborgen leed te signaleren en 

mensen verder te helpen. Voor daklozen én voor 

anderen die dat nodig hebben. Het Kerkgenoot-

schap werkt hierin heel prettig samen met Welzijn & 

Gezondheid en met het maatschappelijke netwerk. 

Ook de contacten met de wijkagenten zijn goed en 

vol vertrouwen.”

Elke eerste donderdag van de maand wordt er soep 

gegeten bij het Leger des Heils. Van harte laat ik me 

uitnodigen om een keer mee te eten. Veel waarde-

ring voor deze rustplaats én opstapje in het leven 

voor kwetsbaren onder ons. 

dan in de Randstad. “De mensen kunnen lekker  

fietsen en de bossen in. We doen ons best om het 

voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. We in- 

formeren ze goed voordat ze komen”, vervolgt Alex.  

“Het park is eigenlijk een gesloten community waar 

net iets andere regels gelden dan wanneer je ano-

niem in de stad loopt. Iedereen spreekt elkaar aan op 

een prettige manier. Zo kunnen we samen de situatie 

goed onder controle houden.”

Alex heeft veel steun ervaren. “Zowel de landelijke  

als de lokale overheid gaf veel duidelijkheid. De 

steunmaatregel voor salariscompensatie kwam snel 

op gang. We hebben goed contact met de branche-

vereniging en met de gemeente. De Boa’s kwamen, 

vooraf aangekondigd, langs om ons te adviseren.  

Dat voelt als een prettige samenwerking; we zitten 

hier met z’n allen in.”

Alex: “Begin augustus hebben we hier altijd het 

zomerfestival. Daar komen normaal gesproken een 

paar honderd man op af. Dit jaar kunnen we maar 

een beperkt aantal kaarten uitgeven. Dat haalt de 

spontaniteit er wel een beetje af. We hebben een 

speciaal corona-afstandsteam beschikbaar – mensen 

met hoepels om hun middel – om iedereen uit elkaar 

te houden.”

Sinds 15 juni is het park weer volledig opengesteld. 

Alex: “Mensen zijn de situatie gelukkig ook weer snel 

vergeten. We proberen alles normaal door te laten 

gaan, wel met de juiste maatregelen zoals protocol-

len, overal desinfectiedispensers en speciale loop- 

routes. Het entertainmentteam start volgende week 

weer voor de kinderen, en dat kan gelukkig ook.”

Op de vraag van Sander wat de grootste winst is van 

de afgelopen maanden, antwoordt Alex: “We hebben 

bepaalde zaken versneld doorgevoerd. Klanten  

checken nu online in. Daardoor houden wij tijd over 

om de klanten bijvoorbeeld te vertellen wat er in de 

omgeving te doen is. Verder kunnen onze gasten 

gratis douchen, maar de tijd is gelimiteerd op vijf 

minuten. Dat wordt nu gemakkelijker geaccepteerd 

dan vóór corona.”

Alex besluit optimistisch: “We willen de mensen hier 

juist méér vrijheid en ontspanning bieden dan thuis. 

Met de ruimte die we hebben, de kwaliteit die we 

bieden en met het oneindige bos hierachter hopen 

we dat ze een hele goeie zomer hebben. En dat  

ze ervaren hoe leuk vakantie in eigen land is. 

Nederland, Zeist en de Utrechtse Heuvelrug, zijn 

hartstikke mooi!”

gebruik van Teams en het live uitzenden van de digi-

tale vergadering op SlotstadTV en YouTube zijn een 

goed alternatief voor de fysieke bijeenkomsten van 

de Raad. 

De voorzitter van de vergadering heeft hierin een 

belangrijke rol. De dynamiek om een discussie tot 

zijn recht te laten komen in een digitale vergade-

ring vergt de nodige lenigheid van de voorzitter 

maar ook geduld van de deelnemers. Op je beurt 

wachten om het woord te mogen voeren vereist 

enige discipline. 

We zijn deze digitale periode bestuurlijk goed 

doorgekomen maar ik hoop dat we snel weer 

fysiek kunnen vergaderen. Naast lopende zaken is 

er de komende tijd meer aandacht voor de mensen 

die zich hebben ingezet voor onze gezondheids-

zorg én de mensen die hard geraakt zijn in hun 

inkomenspositie. Er zijn voor mensen die het zwaar 

hebben gehad en er zijn voor mensen die het 

zwaar hebben. In Zeist kan het en doen we het!”

Sinds 1 juni geeft heilsoldaat en sportleraar 

Remy Leopold op vrijwillige basis sportlessen 

aan jongeren tussen de 4 en 18 jaar in Vollen-

hove. Er is veel belangstelling voor deze ‘sport 

minitries’, elke dinsdag van 19 tot 21 uur op sport-

veld De Dreef. Al 32 jongeren sporten enthousiast 

mee. Er zit altijd een leerzame les aan vast. 

Bijvoorbeeld: Hoe geef je iemand een compli-

ment? Welk talent heeft jouw vriendje in je team?


