Zeist in Coronatijd
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.

Koos Janssen | Burgemeester Zeist, op bezoek bij de Vrijwilligerscentrale Zeist

Raadsleden aan het woord
Ook de gemeenteraad blijft in deze bijzondere periode graag in verbinding met de inwoners en
ondernemers van Zeist. Zij komen, zij het digitaal, bij elkaar om actualiteiten en regulier werk te
bespreken.
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Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl
Vormgeving effectgroep*, Utrecht

www.zeist.nl/coronavirus

