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Zeist in Coronatijd

  Raadslid 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.

Falco van ’t Riet (GroenLinks): “Van de ene op  

de andere dag geen vergaderingen meer, twee  

kinderen achter de laptop naar school en mijn 

vrouw in videovergadering. 

Van de ene op de andere dag zag het leven er 

anders uit. Alle plannen op losse schroeven en alle 

zekerheden onzeker. Dan schakelt de samenleving. 

Met een ongekende snelheid en flexibiliteit gaan 

bedrijven over op thuiswerken, zetten scholen  

klassikale lessen om in digitale lessen en schakelt  

de gemeenteraad over op digitale vergaderingen, 

debatten en informatiebijeenkomsten. 

Terwijl voor sommigen het leven stil staat door 

ziekte, het wegvallen van werk of klanten gaan  

anderen in de overdrive zoals onderwijs- en zorg- 

personeel. Voor veel mensen gaat het leven door 

met andere routines, minder reizen en minder  

contacten. Ik ben onder de indruk van de saam- 

horigheid die ontstaat. De energie waarmee  

veranderingen worden aangepakt en de flexibili-

teit van organisaties en bedrijven. 

Beddenspeciaalzaken die mondkapjes maken,  

restaurants die gaan bezorgen en een overheid 

die pijlsnel mensen en ondernemingen financieel 

ondersteunt. 

Deze week is het reces voor de Raad begonnen.  

Ik hoop dat we na de vakantie elkaar weer vaker 

kunnen ontmoeten, ook al is het nog op 1,5 meter.”

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.

In Midden-Nederland is deze week de zomer- 

vakantie gestart. Er gaan mensen op vakantie, 

sommigen in het buitenland, meer mensen in 

eigen land. Ook in Zeist blijven mensen thuis  

én komen veel mensen hier in de omgeving  

recreëren. Daarin geven we ze groot gelijk,  

want we hebben een fantastische omgeving  

om te genieten van cultuur, en om te fietsen en  

te wandelen in het vele groen.

Laten we met elkaar voorzichtig blijven en goed 

blijven letten op de anderhalve meter afstand.  

Als we ons strikt houden aan de basismaatregelen, 

verkleint dat de kans op een nieuwe uitbraak. 

Laten we ook genieten van de zomerperiode. 

Hopelijk kunnen we na de vakantie elkaar weer 

meer ontmoeten. 

Een fijne zomer toegewenst, mede namens  

het college van B&W,

Wouter Catsburg

  Wouter Catsburg | College van burgemeester en wethouders

  Zomer met Sportief Zeist

  Teamchefs politie I Priscilla de Vries en David Meijerink

“De positieve kant van deze crisistijd is dat de 

samenwerking tussen alle partners enorm is ver-

sterkt. Met de boa’s, met de corporaties, met 

MeanderOmnium. En met de burgers en bijvoor-

beeld de horeca-ondernemers”, vertelt Priscilla  

de Vries, teamchef bij de politie. Haar collega- 

teamchef David Meijerink valt haar bij: “De  

coronamaatregelen worden in Zeist over het 

algemeen goed nageleefd. We hebben heel pret-

tig contact met elkaar. Als er ergens iets niet zo 

lekker loopt, weten we elkaar snel te vinden.”

“We weten met elkaar goed wat er speelt in de 

samenleving. Die onderlinge verbinding helpt echt 

mee om de verdere verspreiding van het virus in te 

dammen. We zien dat dat de laatste tijd goed lukt  

en dat geeft moed”, vervolgt Priscilla. 

De komende periode krijgen we meer bewegings-

ruimte, omdat de regels zijn versoepeld. We kunnen 

weer gemakkelijker in groepjes op het terras zitten, 

er worden voorzichtig aan weer evenementen  

georganiseerd. David benadrukt: “Dat betekent  

dat de mensen nog meer zélf moeten letten op de 

anderhalve meter afstand, voor de gezondheid van 

ons allemaal. Soms moet de politie ingrijpen en een 

boete uitschrijven. Daarmee geven we ook een  

signaal af naar anderen, om waakzaam te blijven.  

De piek aan besmettingen is voorbij, maar het virus  

is niet verdwenen.”

De teamchefs doen ook een beroep op de ouders 

van onze jongere inwoners: “Veel jongeren  

ontmoeten elkaar rond de sportvelden en in buiten-

gebieden. Er wordt veel rommel gemaakt en midden 

in de nacht vuurwerk afgestoken. Omwonenden 

ervaren veel overlast. Heb het gesprek daarover  

met je kind. Of ga eens kijken waar hij of zij uithangt. 

Iedereen moet rekening houden met elkaar, ook – 

juist – in coronatijd.”

Deze zomervakantie verzorgt Sportief Zeist tal van 

activiteiten voor de jongere én oudere jeugd in 

Zeist. Van buikschuifbanen, lasergamen, voetbal-

len, Levend Stratego, sportclinics en nog veel 

meer! En natuurlijk kunnen jong en oud zich ver-

maken in zwembad Dijnselburg en het Klimbos.

Op www.sportiefzeist.nl/sportieve-vakantie  

is te vinden wat zij deze zomer op de planning 

hebben staan. Deze activiteiten worden  

Digitaal contact haalt het niet bij echte 
ontmoetingen

De politie ziet ook een toename in het gebruik van 

lachgas. Priscilla: “Lachgas kan verslavend zijn. Het is 

schadelijk voor je gezondheid en levensgevaarlijk in 

het verkeer.”

Bij overlast kunnen mensen het beste de overlast- 

gevers aanspreken: “Gewoon met elkaar in gesprek 

gaan werkt altijd het beste. Lukt dat niet, dan mag 

altijd het meldnummer van de politie worden 

gebeld: 0900-1884.” 

Een zorg bij de politie is de actuele toename van 

woninginbraken. Priscilla: “Veel (potentiële) inbrekers 

gaan niet op vakantie. Zij grijpen nu hun kans.  

Dus als je op vakantie gaat, informeer de buren en 

zorg dat je huis er bewoond uit ziet. Loop een extra 

rondje door de wijk en wees ook alert op andere 

woningen. De politie voert diverse acties, opvallend 

en onopvallend. Zie je een verdachte situatie, bij-

voorbeeld in de tuin van de buren, meld dat dan 

altijd via 112. Kapotte straatverlichting kun je melden 

bij de gemeente. Samen houden wij Zeist Veilig!”

Beiden missen wel het dagelijkse contact met de 

partners en inwoners. “Digitaal contact is effectief, 

maar haalt het niet bij echte ontmoetingen.” 

georganiseerd samen met Gemeente Zeist, 

MeanderOmnium, Saestum, Sport Dojo Otoshi - 

Judo Club Zeist, Leger Des Heils Korps Zeist, 

Klimbos Zeist en Tjamie Sports Zeist.

Andere sportaanbieders die deze zomer 

activiteiten voor de jeugd organiseren, kunnen  

worden toegevoegd op de site. Neem voor  

overige vragen contact op met Maikel via  

maikel@sportiefzeist.nl.

Het leven gaat door.
– Falco van ‘t Riet

Wijkagent en boa in Winkelcentrum De Clomp

Teamchefs Priscilla de Vries en David Meijerink


