Zeist in Coronatijd
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.
Burgemeester Koos Janssen op bezoek bij Fivoor

“Eigenlijk zitten we allemaal
in hetzelfde schuitje”
Zeist kent vele klinieken voor geestelijke gezondheidszorg. Fivoor is een
Forensisch Psychiatrische Afdeling
(FPA), gelegen op het Willem
Arntszterrein. Patiënten met een strafrechtelijke titel worden er behandeld.
Ook patiënten die grensoverschrijdend
gedrag vertonen, zonder strafrechtelijke titel, kunnen er terecht. Rianne is
als sociotherapeut één van de professionals, die de patiënten helpen op hun
weg terug in de maatschappij.
Rianne vertelt: “Deze coronatijd heeft veel
impact op ons allemaal en op de onderlinge verbinding. Bezoekers moeten we
extra secuur screenen op coronaklachten
en soms gaat een bezoek daardoor op
het laatste moment niet door. Dat is dan
heel teleurstellend. Het is moeilijk om
afstand tot elkaar te houden, zeker als het
niet goed gaat met een patiënt. Het personeel is erg zoekende geweest. We willen het zo veilig mogelijk houden, maar
bij een incident is er niet altijd tijd om
eerst een veiligheidsbril te zoeken.”
“Vaak bespreken we samen het nieuws,
en natuurlijk de persconferenties. De patiënten hebben begrip voor het beleid
van de regering”, vervolgt Rianne. “Maar
soms slaat de verveling toe. En doordat er
minder capaciteit is, kunnen behandelingen langer duren. Sommige personeelsleden zijn extra alert, vanwege hun
kwetsbare gezondheid of die van familieleden. Per dag wegen we af en schuiven
we met personeel als dat nodig is.”
Peter (24) verblijft nu acht maanden bij
Fivoor. Hij is op zoek naar een eigen
woning. Peter
is zelf niet zo
bang voor de
verschijnselen
van corona.
Hij heeft zich
niet laten
vaccineren.
“Ik vind het
belangrijker
dat anderen,

zoals kwetsbare ouderen gevaccineerd
worden. We houden ons hier streng aan
de maatregelen. Ondanks die afstand
houden de medewerkers het heel menselijk. Dat is prettig. We hebben wel steun
aan elkaar.”
Ik ben onder de indruk van het optimisme
en de veerkracht, bij zowel Rianne als
Peter. Ik vraag Peter wat corona mentaal
met hem doet als patiënt. Hij vindt de
coronamaatregelen irritant, maar wel uit
te houden: “Ik mis mijn wandelingen in de
avond, vooral als ik niet lekker in mijn vel
zit. En we mogen maar één bezoeker per
dag ontvangen. Ik zie mijn ouders één
voor één. Buiten valt niet veel te beleven.
Maar poolen, tafeltennissen en mountainbiken kan gelukkig wel gewoon. Eigenlijk
zitten we allemaal in Nederland nu hetzelfde schuitje; we worden allemaal beperkt in onze bewegingsvrijheid.”

Wethouder Marcel Fluitman in gesprek met Jan Willem Voogd

“Vrijwilligers zijn het goud
van onze Zeister samenleving”
Bij welzijnsorganisatie MeanderOmnium heerst een dubbel gevoel
over het afgelopen jaar. Bestuurder
Jan Willem Voogd vertelt aan wethouder Marcel Fluitman: “Het was
en is een hectische tijd binnen onze
organisatie. Het thuiswerken heeft
z’n voor- maar ook z’n nadelen. Soms
wringt dat. Tegelijkertijd zijn we
trots op de collectieve energie. Van
opbouwwerker tot kinderopvang
wordt gekeken naar wat wél kan binnen de coronamaatregelen. Het geeft
enorme voldoening om iets voor de
inwoners te kunnen betekenen in
deze moeilijke tijden.”
Er zijn ook zorgen om de vele vrijwilligers, vaak wat ouder en kwetsbaar.
“We proberen hen in het zicht te houden.
Regelmatig bellen we of sturen we een
attentie toe. Sinds corona is het aantal
vrijwilligers gestegen. Bijvoorbeeld op
de Belbus. De vrijwillige chauffeurs
brengen inwoners naar de vaccinatielocaties in de regio.” Marcel spreekt z’n
waardering uit: “Geweldig, als mensen
zich zo inzetten voor een ander.” Jan
Willem beaamt: “Het vrijwilligerscorps is
het goud van onze Zeister samenleving.
Het is fijn dat ze af en toe een schouderklop krijgen.”

een andere manier van werken.”
Het doel blijft om inwoners te helpen
op allerlei manieren, zodat ze vanuit
eigen kracht zelf de regie over hun
leven hebben en houden. “We zien
bijvoorbeeld steeds vaker dat kinderen
tussen de 0 en 3 jaar achterstanden
hebben in praten en contact met
andere kinderen. We helpen – samen
met de sociaal teams en het CJG – hun
ouders bij de pedagogische ondersteuning, om zo latere welzijnsproblemen
te voorkomen.”
En samen met de RSD helpt MeanderOmnium mensen die aan de spreekwoordelijke zijlijn staan en jongeren om
bijvoorbeeld aan het werk te komen.
“We proberen steeds dichter bij de
bewoners te komen, om zo de drempel
te verlagen, en ze mee te krijgen.
Iedereen verdient het om zich gezien
en gewaardeerd te voelen.”
Extra aandacht gaat uit naar jongeren
die zich steeds meer vervelen door
corona. Jan Willem: “Ze missen hun
sociale contacten. Soms ontstaat daardoor verkeerd gedrag. Er zijn ook jonge
mensen die zich heel eenzaam zijn
gaan voelen. Het is belangrijk dat we
goed durven luisteren naar de jongeren. Ze horen erbij. Sterker nog, ze
vormen onze nieuwe generatie.”

MeanderOmnium zit midden in een
transformatie. Jan Willem: “We gaan
mee met onze tijd. Dat vraagt wat van
de inzet van techniek, van social media,
van onze flexibiliteit in de wijk. De professionals zijn bezig met een plan voor

Jan Willem hoopt op een begin van
licht in de tunnel. “We moeten niet vergeten elkaar in het oog te blijven houden. De saamhorigheid in Zeist ligt op
een zeldzaam hoog niveau. Dat is een
groot goed.”

Als Peter vertrekt naar zijn therapiebehandeling, bewonder ik de vernieuwde speeltuin in de wijk Duivenhorst. De klimstenen die daar eerst lagen, vormen nu een
nieuwe speelplek op de WA-Hoeve. Beide
speelplekken zijn het resultaat van samenwerking tussen inwoners, Fivoor en
gemeente. Verbindingskracht brengt een
betere wereld dichterbij.
Raadslid aan het woord

Alexander Pieters (VVD)
“Het was voor mij bijzonder om juist
in coronatijd toe te treden als raadslid,
daarvoor was ik buitengewoon raadslid.
Dus feitelijk weet ik niet anders. Zo digitaal is het makkelijker te plooien met de
thuissituatie, maar een fysiek samenzijn
past mij toch beter. Als bourgondische
Brabander in Zeist mis ik de gezelligheid, een flauwekulletje op zijn tijd en
natuurlijk mis ik de drankjes bij de lokale
horeca. Zelfs mijn dochter van net vier
vindt het veel te lang geleden dat we
bij een restaurantje zijn geweest; zeker
in het begin snapte ze er niets van als
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we doorfietsten bij een terras. Als alter
natief halen we nu maar één of twee
keer per week af bij één van onze mooie
restaurants. Zorgen maak ik me over de
groeiende krapte op de woningmarkt.
Als regio gaan we (bijna) aan ons succes
ten onder. We moeten er samen voor
zorgen dat de woningmarkt toegankelijk

blijft, en dat de kwaliteiten en kernwaarden van Zeist behouden blijven.”

Zorgen maak ik me over
de groeiende krapte op de
woningmarkt. We moeten er
samen voor zorgen dat deze
toegankelijk blijft.
– Alexander Pieters

www.zeist.nl/coronavirus

