Zeist in Coronatijd
In deze bijzondere tijd 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.
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Het aantal coronabesmettingen stijgt en dat baart
grote zorgen. Het gevoel van urgentie neemt toe.
Het is alle hens aan dek om samen met onze maatschappelijke partners en inwoners de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Oók in Zeist.
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Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl
Vormgeving effectgroep*, Utrecht

www.zeist.nl/coronavirus

