
  Raadslid aan het woord

In deze bijzondere tijd treft u tweewekelijks in de 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.

Ik kan prima thuiswerken, 
maar ik verlang naar een 
andere balans met meer  
sociale interactie met collega’s
– Tijmen Visser

Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl 
Vormgeving effectgroep*, Utrecht www.zeist.nl/coronavirus

Zeist in Coronatijd

Tijmen Visser (Seyst.nu)

“Die volle schoolpleinen 
komen weer”
Tijmen Visser (Seyst.nu): “Als ik af en toe 
een wandeling maak, valt het mij op hoe 
treurig het is dat schoolpleinen zo leeg 
zijn. Ik verlang naar volle schoolpleinen 
met spelende kinderen! Sinds het begin 
van corona werk ook ik thuis. Zelfs mijn 
installatie als buitengewoon raadslid van 
Seyst.nu, afgelopen juni, gebeurde helaas 
digitaal. Als vader van jonge kinderen 

ervaar ik hoe dubbel het thuiswerken is. 
Minder reistijd en mijn kinderen meer 
zien is een zegen. Mijn werkplek heb ik 
keurig opgeknapt dus ik kan prima thuis-
werken, maar ik verlang naar een andere 
balans met meer sociale interactie met 
collega’s. Gelukkig zijn onze kinderen nog 

“Tja, welk beeld wil je naar buiten toe 
laten zien?” Cristel van Bergen van 
Bella Mode aan de Slotlaan is wat 
terughoudend als wethouder Sander 
Jansen vraagt welke impact de corona
tijd heeft op haar winkel. En op haar 
persoonlijk. “Ik probeer altijd enthou
siast, proactief en creatief te blijven 
richting mijn klanten. Tegelijkertijd lig 
ik regelmatig ’s nachts wakker, mezelf 
afvragend hoe lang dit nog gaat duren.”

Al sinds 17 december is de zaak gesloten 
vanwege de lockdown. Cristel werkt harder 
dan ooit om de boel draaiend te houden. 
Vooral online. Daar gaat veel inspanning  
in zitten: “Voor bella-webshop.nl moeten  
we veel foto’s maken en gegevens  
invoeren, zoals de maten, kleuren en  
stoffen. We hebben zelfs een online mini 
modeshow georganiseerd, ook om weer 
even ons gezicht te laten zien. Een dag 
niet actief op social media betekent een 
dag niets verkocht. Het helpt dat veel 
mensen onze berichten liken en delen. 
Gelukkig krijgen we een hoop positieve 
reacties en leidt het ook echt tot 
bestel lingen.” 
Ook de ‘handling’ kost enorm veel tijd; 
heen en weer appen met klanten, bestel-
lingen opnemen, kleding inpakken, ver-
zenden. Binnen Zeist brengen Cristel en 
haar collega’s alles zelf rond, op de fiets. 
“Het zou veel schelen als de klanten hun 
aankopen mogen ophalen. Helaas staan 
de landelijke maatregelen dat niet toe. 
Dat voelt best onrechtvaardig als je ziet 

  Wethouder Sander Jansen op bezoek bij ondernemer Cristel van Bergen

  Wethouder Marcel Fluitman in gesprek met huisarts Arjo van den Berg

“Een dag niet online betekent  
een dag niets verkocht”

“Stel het contact niet uit!”

dat bepaalde winkels wel hun deuren 
mogen openen. Hoewel ik het hen van 
harte gun natuurlijk.”
Het ondernemerschap verandert wel in 
deze tijd, merkt Cristel. “Ik kan mijn creati-
viteit kwijt in de social media. Ook al kost 
het ontzettend veel tijd. Toch moet je als 
ondernemer blijven investeren, omdat ik 
geloof dat die investering zich ook weer 
uitbetaalt. Maar het is pittig. Financiële 
steun vanuit de overheid zou helpen om 
de vaste lasten, zoals huur en loonkosten 
te compenseren.”
Zou het shopgedrag van mensen anders 
zijn na corona? Cristel verwacht dat er wel 
dingen gaan verschuiven. “Misschien dat 
we als ondernemers meer kunnen samen-
werken, via webshops of gecombineerde 
afhaalpunten. Maar de klanten missen 
het ook om in een winkel te zijn, persoon-
lijk geholpen te worden, de stof te voelen, 
de sfeer te ervaren. Die herwaardering, 
ook van de lokale winkels, zie ik wel 
ontstaan.”
Ondanks de spanning en onzekerheid is 
Cristel strijdlustig. “Ik ben me ervan 
bewust dat ik mijn zaak niet kwijt wil. 
Daar haal ik kracht en energie uit.”

Voor meer verhalen en initiatieven 
van ondernemers zie ‘Leuk in Zeist’ 
op Facebook. 
Op centrumzeist.nl/online_winkelen/  
tref je de lijst van winkels waar je in 
ieder geval online je bestelling  
kunt doen.

te jong om naar school te gaan en  
hoeven wij ze geen thuisonderwijs te 
bieden. Het lijkt mij erg moeilijk om 
werk (of het zoeken daarnaar) en les-
geven te moeten combineren. Een 
groot compliment aan alle ouders die 
voor deze soms onmogelijke opgave 
staan. Én voor alle leerkrachten en 
docenten die hun werkwijze echt  
radicaal hebben moeten omgooien  
en nu online moeten lesgeven. Ga er  
maar aanstaan.  
Ook namens de fractie van Seyst.nu  
zeg ik: Houd vol, dan komen die volle 
schoolpleinen echt wel weer!”

  Burgemeester Koos Janssen

“Het aantal besmettingen daalt helaas 
nog onvoldoende snel, dus het blijft 
belangrijk om heel goed op te letten 
met elkaar.
Het valt niet altijd mee om steeds weer 
mee te bewegen met de maatregelen 
om het virus eronder te krijgen. Soms  
is het best lastig om vol te houden.  
Voor veel mensen wordt hun wereld 

steeds kleiner. Laten we daarom elkaar 
moed blijven inspreken. Een ander via 
een kaartje of een belletje een warm 
hart onder de riem steken. En schroom 
vooral niet om hulp te vragen als u  
het even niet ziet zitten (kijk op  
zeist.nl/corona voor hulpinstanties).”

Jjlm.janssen@zeist.nl

Huisarts Arjo van den Berg van huis
artsenpraktijk Van den Berg & Koelma 
vertelde aan wethouder Marcel 
Fluitman over zijn ervaringen als huis
arts in coronatijd. Telefonisch, want hij 
heeft vandaag een coronatest gehad. 
Gelukkig blijkt hij later niet besmet.

Marcel: “Zo komt het ineens wel heel 
dichtbij. Als huisarts maak je vast al veel 
mee in coronatijd, maar nu word je er zelf 
wel heel direct door geraakt.” Arjo: “We 
doen er alles aan om het virus buiten de 
deur te houden. We hebben de witte  
jassen weer aangetrokken en de praktijk-
voering op meerdere punten aangepast. 
We werken zo hygiënisch mogelijk, 
natuurlijk ook met handschoenen aan en 
medische mondkapjes op. We zijn blij dat 
het ons is gelukt om vanaf het begin 
coronavrij te blijven.” 
De praktijk doet er intussen alles aan om 
de zorg toegankelijk te houden. Arjo:  
“We kunnen op zo’n testdag even geen 
patiën ten ontvangen, maar gelukkig wél 
met ze bellen. Ik roep patiënten ook echt 
op om dat te doen.” 

Beiden constateren dat het belangrijk  
is dat mensen de maatregelen serieus 
nemen. Arjo wijst zijn patiënten regel-
matig op Thuisarts.nl. “Daar vind je 
betrouwbare informatie over het corona-
virus. Mensen moeten écht volhouden, 
corona is besmettelijker dan je denkt.” 
Marcel vult aan: “Het risico zit in een 
klein hoekje, houd je daarom aan de 
maatregelen. We kunnen dat niet 
genoeg herhalen.” 

Arjo merkt dat vooral ouderen het  
moeilijker hebben in deze tijd. “Ze kun-
nen of durven hun kleinkinderen niet te 
zien. Zelfs via een iPad blijft het lastig, 
want het duurt al zolang. Ook bij de 
mensen die al een beetje somber waren, 
hakt het erin. Gelukkig hebben we voor 
hen een praktijkondersteuner GGZ.  
En zelf voeren we ook gesprekken met 
deze mensen.” 

Tot slot roept Arjo mensen op om het 
contact met hun huisarts vooral niet uit 
te stellen. “Blijf niet te lang met iets  
rondlopen. Neem contact met ons op!”


