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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. 

Edward Munnig Schmidt 

(NieuwDemocratischZeist): “Ik zie dat veel mensen 

hun best doen om zich aan de RIVM regels te hou-

den, maar ik zie ook dat dit steeds moeilijker lijkt 

te worden. Vooral het houden van 1,5 meter 

afstand blijkt in de praktijk lastig. Daarnaast hoor 

je van veel ondernemers dat ze het moeilijk  

hebben en dat is natuurlijk een grote reden tot 

ongerustheid. Het zal tijd en veel geld kosten om 

dat te herstellen. Vooral ondernemers doen hun 

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.

Heerlijk dat het vakantie is. We zijn over het  

algemeen goed op weg met het naleven met de 

maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. 

Hier en daar merk ik dat de basisregels vergeten 

worden. Dan zie ik bijvoorbeeld op straat, in  

winkels en in horeca sommige mensen geen 

anderhalve meter afstand houden. Daar maak ik 

me ongerust over. Naast de versoepelingen geldt 

nog steeds:

  Blijf bij klachten thuis en laat u testen;

  Houd 1,5 meter afstand van anderen;

  Was vaak uw handen en hoest en nies in uw 

elleboog;

   Vermijd drukte.

  Wouter Catsburg | Locoburgemeester Zeist

  Biga Groep | Tijmen

  Austerlitz tijdens corona

Biga Groep helpt mensen die niet zelfstandig een 

plek kunnen vinden of houden binnen de 

arbeidsmarkt. Er werken ongeveer 500 mensen 

op verschillende locaties. Dat kan zijn bij werk- 

gevers in de regio of bij Biga zelf. Ook is Biga 

Groep partner voor gemeenten om hun inwoners 

te helpen bij het vinden van een baan.

Aan het woord is Tijmen. Hij werkt al zeven jaar 

voor Biga in Zeist. Na verschillende sollicitaties 

kwam hij in contact met MEE; een organisatie die  

ervoor wil zorgen dat iedereen mee kan doen in 

de samenleving. Samen met de Biga hebben zij 

Tijmen geholpen om een geschikte werkplek te 

vinden. Dat werd een plek in het team Groen- 

onderhoud. Zijn team werkt op verschillende 

locaties in Zeist en Den Dolder. Maar het vaakst 

zijn ze te vinden in Zeist-Noord. Ook zijn team- 

genoten moesten omschakelen nadat het  

coronavirus uitbrak.

“We kregen allemaal de mededeling om thuis te blij-

ven. Ik heb toen twee weken niet gewerkt. Dat vond 

ik wel even lastig. Ik werk normaal vijf dagen in de 

week, dus om ineens thuis te moeten blijven, vond ik 

niet leuk. Ik heb me gelukkig niet echt verveeld.  

De eerste week heb ik mijn kamer opgeruimd. Maar 

daarna voelde ik mij toch een beetje geïsoleerd.” 

Gelukkig werden de richtlijnen van Biga snel aan- 

gepast en kon hij na twee weken weer aan de slag.

Tijmen was blij dat hij weer aan het werk mocht.  

“We lopen gelukkig de hele dag buiten, dus afstand 

houden van elkaar lukt goed. Ook hebben we in de 

auto’s spatschermen geplaatst. Hier op het kantoor is 

er een vaste looproute gemaakt en kun je in bijna 

iedere gang je handen wassen. Ik vind het fijn om te 

zien dat iedereen zijn best doet om zich aan de 

maatregelen te houden. Van de maatregelen zelf 

Blij om weer aan de slag te kunnen
merk ik tijdens mijn werk niet heel veel. Wel zijn we 

nu druk met achterstallig onderhoud. Het onkruid 

groeide natuurlijk gewoon door!”

Biga Groep bestaat dit jaar tien jaar. Tijmen: “Ik vind 

het leuk dat ik al zeven jaar daarvan hier werk.  

We hebben het gevierd. Maar op een andere manier. 

Er stonden tafels op 1,5 meter afstand en zo konden 

we toch samen even stilstaan bij het 10-jarig bestaan. 

Ik heb leuke collega’s dus het was gezellig om ze  

allemaal weer even te zien.”

Tijmen is benieuwd naar wat er nog gaat komen. 

Echt bang voor een tweede golf is hij niet. “Maar  

daar kunnen we alleen zelf voor zorgen. Zo stap ik 

zelf gelijk onder de douche als ik thuiskom en denk ik 

goed na voor ik bij iemand langs ga. Ik ben blij dat 

we niet helemaal in lockdown zijn gegaan. Ik volg 

ook het nieuws en als ik naar andere landen kijk, 

mogen we best blij zijn met de maatregelen die zijn 

getroffen. Al moet ik nog wel even wennen aan de 

verplichte winkelwagentjes en de spatschermen in 

de supermarkt.”

We hebben een enorme 
verantwoordelijkheid.
– Edward Munnig Schmidt

Met een kleine 1.500 inwoners is Austerlitz één 

van de kernen van de gemeente Zeist. 

Zevenenenhalf jaar geleden werd de zorgcoöpe-

ratie Austerlitz Zorgt opgericht. “Wij zijn heel zelf-

voorzienend, Austerlitz regelt het zelf. Maar als 

we hulp nodig hebben, hebben we heel goed con-

tact met de gemeente.” Aan het woord is 

Marianne Veenema, zij is twee dagen in de week 

coördinator van Austerlitz Zorgt. Die functie  

combineert ze met haar werk als fysiotherapeut, 

nu nog gevestigd in een klein pand aan het 

Dorpsplein. Op 10 november wordt het nieuwe 

Dorpshuis Hart van Austerlitz opgeleverd. Dan 

verhuist Marianne daarheen met haar praktijk. 

Boven het Dorpshuis komen senioren-/zorg- én 

starterswoningen. Zodat jong en oud bij elkaar 

komt te wonen.

Het doel van Austerlitz Zorgt is om de mensen in 

Austerlitz zo lang mogelijk hier te laten wonen.  

Ook al krijgen zij een fysieke of psychische beper-

king. Alle zorg- en hulpvragen komen bij Marianne. 

Zij is zeven dagen per week bereikbaar voor de  

mensen. “Ik zet hun vragen door naar thuiszorg, naar 

het sociaal team of naar een vrijwilliger. Zo hebben 

we – bij gebrek aan voldoende openbaar vervoer – 

een chauffeursdienst voor als er een ritje nodig is 

naar de dokter of het ziekenhuis. Vrijwilligers helpen 

met klusjes in huis. Ook bieden we kinderoppas, 

iPadcursussen en bewegingslessen voor ouderen.  

Ik heb zo’n batterij aan vrijwilligers dat ze weleens 

vrágen of ik niet een klusje voor ze heb.”

De sociale samenhang in het dorp is met Austerlitz 

Zorgt enorm toegenomen. Marianne: “De mensen 

hebben elkaar beter leren kennen en doen nu auto-

matisch dingen voor elkaar. In coronatijd merken we 

hoe fijn dat is. De één na de ander kwam met initia-

tieven. Er verschenen online qigong-lessen en  

pilatesoefeningen op flyers. Iemand stelde bossen 

bloemen beschikbaar, die vervolgens via de snel 

opgerichte Coronahulp-appgroep werden rond- 

gebracht. Met Pasen werd er voor kinderen een  

paasontbijt gemaakt, kinderen maakten op hun 

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen.  

Geniet verder vooral van de vakantie. Ook in de 

gemeente Zeist valt er genoeg te beleven. 

Pas op elkaar. Blijf gezond.

Zorgzaam dorp

beurt tekeningen voor ouderen en we hebben 

samen met de gemeente de taartenactie gehad voor 

mantelzorgers en vrijwilligers. Zo hielden we het 

contact met iedereen overeind.”

Marianne vervolgt: “In Austerlitz ken ik niemand die 

met het coronavirus besmet is geraakt. Dat is wel  

bijzonder, het is haast alsof we in een film zitten. 

Corona lijkt ver weg. Het is een geluk dat we hier  

veel ruimte hebben. Ik zie vaak mensen achter hun  

rollator lopen, zo belangrijk dat oudere mensen in 

beweging blijven.” Marianne maakt zich wel zorgen 

om mensen die eenzaam zijn: “Je wil zo graag  

mensen betrekken bij het leven. Maar sommige 

mensen durven niet eens de deur open te doen. 

Soms moet je dat respecteren.” “Gelukkig komt alles 

weer een beetje los”, vervolgt Marianne. “We zijn 

gemaakt om elkaar te ontmoeten. Het belangrijkste 

is, corona of niet, dat je aan elkaar denkt en voor 

elkaar zorgt. Zo kom je samen de crisis door!”

Hoera voor Biga Groep!
Biga Groep bestaat dit jaar 10 jaar. Wethouder 

Laura Hoogstraten: “Namens het college van 

burgemeester en wethouders feliciteer ik Biga 

Groep met hun jubileum. Biga Groep is een 

belangrijke werkgever voor veel van onze  

inwoners in Zeist en in de regio.  Al 10 jaar  

organiseert Biga Groep succesvol passend werk 

voor bijzondere mensen. Ook zorgen zij ervoor 

dat de inwoners van Zeist kunnen blijven  

genieten van al het groen en schone straten. 

Het is mooi om te zien hoe Biga Groep in 10 jaar 

tijd al veel mensen heeft geholpen.”

uiterste best, in mijn ogen, om maatregelen te  

treffen, die klanten en medewerkers helpen om de 

regels na te leven. Tot nu toe heb ik persoonlijk  

weinig hinder ondervonden van de crisis. Als team-

leider word ik geacht zoveel mogelijk op kantoor te 

zijn namens mijn team. Wel is overleggen met  

collega’s op het werk en mede raadsleden lastiger 

geworden. Na wat gestuntel met Zoom en Teams is 

er inmiddels wel weer een nieuwe routine aan het 

ontstaan. Doordat de regels terecht meer en meer 

versoepeld zijn, hebben we met zijn allen wel een 

enorme verantwoordelijkheid om ons aan de  

overgebleven regels te houden. Vooral het 1,5 meter 

afstand houden en het vaak handen wassen zijn  

cruciaal om te zorgen dat we niet weer terug  

moeten naar ingrijpende maatregelen, die ieders 

leven en werk ontregelen.”


