
In deze bijzondere tijd treft u in elke Nieuwsbode en Stadspers een speciale 
pagina van de gemeente Zeist. Met berichten vanuit het college van burge- 
meester en wethouders, vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving.

  Koos Janssen | burgemeester Zeist
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Zeist in Coronatijd
  Koos Janssen | burgemeester Zeist

We leven in een uitzonderlijke tijd. De 
coronacrisis laat verdrietige sporen na. 
We hebben dierbaren verloren. Mensen 
zijn ziek geworden of raakten hun baan 
kwijt. Ondernemers verkeren in zwaar 
weer. We moeten nog altijd afstand 
houden van elkaar. En we weten op dit 
moment niet hoe lang deze situatie 
nog gaat duren.

Toch ervaren we een bijzonder gevoel 
van nabijheid. Van gezamenlijk de 
schouders eronder zetten. Van omzien 

naar elkaar en zorgen voor elkaar. 
Dat is bemoedigend en biedt kleine, 
heldere lichtpuntjes.

Vanuit het hart wensen wij u en uw dier- 
baren fijne en gezonde feestdagen toe. 

Een warme groet van 
burgemeester Koos Janssen, wethou-
der Sander Jansen, wethouder Laura 
Hoogstraten, wethouder Marcel 
Fluitman, wethouder Wouter Catsburg 
en gemeentesecretaris René Grotens.

  Raadslid aan het woord

Sietske Bunge (D66): “Ten tijde van dit 
schrijven hebben we net het sinter-
klaas-weekend achter de rug. De familie 
noodgedwongen opgesplitst. Het vergt 
nogal wat discipline om je aan alle maatre-
gelen te houden. Het voelt soms ook zo 
dubbel; wel mogen sporten met een grote 
groep onbekenden, maar niet mogen 

afspreken met een grote groep vrienden. 
Een gezin van vier volwassenen mag niet 
op bezoek bij een gezin met drie volwas-
senen, maar andersom mag dat wel.  
Dat klinkt allemaal helemaal niet logisch. 
Maar ja, hoe moet je het anders regelen? 
Niks doen is ook geen optie, dan stromen 
de ziekenhuizen over en wordt de regu-
liere zorg nog verder uitgesteld. 

Hoe dan ook, we zullen allemaal ons best 
moeten blijven doen. Bijvoorbeeld niet 
allemaal op zaterdag naar ‘t centrum wil-
len gaan, maar proberen rustige tijden te 
vinden. En laten we vooral naar elkaar om 
blijven kijken, wat gelukkig ook veel 
gebeurt. 

Ook ik heb Corona gehad, gelukkig met 
weinig klachten, en dan is het hartverwar-
mend om te zien hoeveel mensen je willen 
helpen. Het bord warm eten dat ik van de 
buurvrouw kreeg, precies op het moment 
dat ik er even doorheen zat, zal ik niet snel 
vergeten. 

Dus Zeist, houd de moed erin, zorg goed 
voor elkaar en voor jezelf.”

Laten we vooral naar elkaar 
om blijven kijken
– Sietske Bunge

Nieuwjaarsfeest: 4 januari 2021 20.30 uur

Het jaarlijkse nieuwjaarsfeest komt deze editie naar uw huiskamer…! We kunnen elkaar 
helaas niet live ontmoeten, maar we laten het moment zeker niet aan ons voorbijgaan.

Op maandagavond 4 januari om 20.30 uur zendt Slotstad TV een speciale nieuwjaarstalk- 
show getiteld ‘Samen Zeist’ uit. Presentator Daan Warnas gaat in de studio in gesprek met 
spraakmakende gasten over thema’s als cultuur, welzijn en ondernemerschap. Mensen  
die verbinden en voor Samen Zeist staan. Razende reporter Liselot van Elsen bevraagt  
allerlei Zeistenaren. En natuurlijk kijken we naar de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van  
burgemeester Koos Janssen.

Na 4 januari wordt de show een week lang dagelijks herhaald op Slotstad TV.

  Nieuwjaarsfeest 2021

  Marcel Fluitman | Wethouder

Wethouder Marcel Fluitman over vuurwerkverbod:

“Laten we oog hebben voor elkaar”
Ook tijdens de feestdagen onder- 
vinden we effecten van de corona-
maatregelen. Doorgaans luiden we het 
nieuwe jaar feestelijk in met vuurwerk. 
Dit jaar heeft het kabinet al het vuur-
werk, met uitzondering van kinder-
vuurwerk (trektouwtjes en sterretjes), 
verboden. Ook carbidschieten is verbo-
den. De nieuwe regels betekenen wat 
voor de inwoners, voor de jeugd en 
hun ouders en ook voor de gemeente. 

Wethouder Marcel Fluitman: “Er gelden 
dit jaar nieuwe landelijke regels. Het 
belang van de Volksgezondheid staat nu  
- terecht - voorop. De ziekenhuizen kun-
nen er geen vuurwerkslachtoffers bij  
hebben. Ik begrijp dat het verbod op 
vuurwerk voor sommige inwoners een 
teleurstelling is, omdat zij hier jaarlijks 
plezier aan beleven. Maar met dit besluit 
voorkomen we extra druk op de zorg.” 

De gemeente wijst via de krant, flyers en 
social media op het belang van het vuur-
werkverbod en op de regels. Marcel voegt 
toe: “Daarnaast gaan onze jongeren- 
werkers en de scholen in gesprek met 
jongeren. En natuurlijk benutten we  
de Whatsappgroepen Veiligheid en  

deelnemers aan Waaks! (alerte wande-
laars en hondenuitlaters, red.) om de 
boodschap te verspreiden en ogen en 
oren te zijn in de wijk.”

De gemeente gaat, samen met de politie, 
streng handhaven op het vuurwerk- 
verbod. Als er vuurwerk geconstateerd 
wordt, volgt er direct een boete, zonder 
waarschuwing vooraf. Die boete is fors. 
Worden er ook coronaregels overtreden, 
dan wordt de boete nog hoger. 
Bovendien kan er een aantekening op 
een strafblad volgen voor mensen van  
18 jaar en ouder. Jongeren tot 18 jaar  
kunnen een verwijzing naar Bureau Halt 
verwachten.

Marcel: “Er wordt nu al flink geknald, ook 
met zwaar vuurwerk. Dat is echt verbo-
den. We handhaven hierop, maar we 
doen ook een stevig beroep op de 
ouders. Als ouder heb je een zorgplicht 
voor je kinderen. En er is vast geen enkele 
ouder die zijn kind een taakstraf of straf-
blad gunt. Zorg er dus voor dat dat je 
eigen kind geen vuurwerk in bezit heeft. 
En zeker geen vuurwerk afsteekt. Laten 
we oog hebben voor elkaar en er een 
mooie jaarwisseling van maken! ” 

Constateert u overlast van 
vuurwerk? Bel direct 112  
Wilt u een locatie doorgeven waar  
u vaker vuurwerkoverlast hebt 
waargenomen? 

Bel dan 0900 - 8844 of binnen kan-
toortijden de gemeente via 14 030

Hebt u een vermoeden van een  
vuurwerkopslagplaats in uw buurt? 
Informeer de politie via 0900 8844  
of bel Meld Misdaad Anoniem  
0800 - 7000
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