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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.

www.zeist.nl/coronavirus

Televisie: KPN 1467, T-Mobile 848, Ziggo 40
Radio: FM 107

Altijd Thuis! 
Iedere dag brengt uw lokale omroep 
een gevarieerd programma-aanbod. 
Kijk en luister naar Slotstad rtv.
www.slotstad.nl

  Gesprek van Marcel Fluitman met Hans van Oosterhoudt

  Koos Janssen |  Burgemeester Zeist

Zeist in Coronatijd

“Eigenlijk lig ik nooit ergens wakker van. Maar toen 

we onlangs na een paar maanden sluiting weer 

mochten opstarten, was ik wel gespannen. Ik ben 

er enorm trots op dat we in anderhalve week tijd 

weer 1.300 sporters aan de bal hadden”, vertelt 

Arnaud Miltenburg, voorzitter van Voetbalvereni-

ging Jonathan. Ook Josien van Breda, secretaris bij 

Hockey- en golfvereniging Schaerweijde, laat 

weten dat vooral de ouderen blij waren weer de 

baan op te kunnen. “Er is een onvoorstelbare  

hoeveelheid werk verzet om de heropening voor 

elkaar te krijgen. En dat op afstand. Onze leden  

zijn nog nooit zo gastvrij onthaald als nu. 

Sommige kinderen hadden de kriebels in hun 

buik, net als bij een verjaardagsfeestje!”

In een openhartig gesprek met wethouder Sport 

Sander Jansen delen Josien en Arnaud naast  

blijdschap hun zorgen. Beide sportverenigingen  

moeten veel van hun omzet halen uit de kantine- 

inkomsten. Josien: “Veel mensen genieten normaal 

gesproken na afloop graag samen van een kop 

koffie of een hapje eten. Die verloren omzet halen 

we nooit meer in. En de omzet die we hadden, 

komt voorlopig niet meer terug.” Er werken ook 

veel ZZP’ers bij de clubs die zoveel mogelijk  

doorbetaald worden. Zo heeft Jonathan de kantine- 

beheerder de sportkantine laten opknappen. 

Josien: “Het is belangrijk om je medewerkers dicht 

bij je te houden. Straks willen we weer een beroep 

op ze kunnen doen.” Arnaud: “Behalve de inkomsten- 

daling is ook het sociale aspect niet compleet.  

Kriebels in de buik bij herstart sport

  In gesprek met Sander Jansen, Josien van Breda en Arnaud Miltenburg

We missen het verenigingsgevoel. Gelukkig is er 

ook veel saamhorigheid ontstaan.”

Niemand weet hoe de toekomst er precies uitziet. 

Arnaud: “De anderhalve meter afstand bij contact-

sporten wordt een uitdaging. Zie een stel pubers 

maar eens uit elkaars buurt te houden.” Josien:  

“Je gaat ook met andere ogen naar je complex  

kijken. Je moet de mensen meer kunnen spreiden 

over je terrein. Maar we willen ook vooruit.

Stappen zetten naar een nieuwe werkelijkheid.”

Daar is gelukkig ook vertrouwen in. Arnaud:  

“We drijven voor een groot deel op de contribu-

ties. Gelukkig hebben nog weinig mensen hun  

lidmaatschap opgezegd.” De verenigingen zijn  

blij met de (financiële) steun van de gemeente. 

Sander licht toe: “Het Zeister steunpakket is 

bedoeld om de crisistijd door te komen,  

in aanvulling op de voorzieningen van het Rijk. 

Vanuit de gemeente bieden we graag alle  

begeleiding die nodig is. We blijven gezamenlijk  

in gesprek én energie stoppen in het zo  

belangrijke verenigingsleven!”

  Raadsleden aan het woord

Ook de gemeenteraad blijft in deze bijzondere periode graag in verbinding met de inwoners en onder-

nemers van Zeist. Zij komen, zij het digitaal, bij elkaar om actualiteiten en regulier werk te bespreken.

Roel van Nieuwstadt (GroenLinks) is voorzitter van  

de raadscommissie Samenleving. “Daar vergaderen 

we onder meer over werk en inkomen, gezondheid 

en sport. Zaken die in deze tijden voor velen niet 

meer vanzelfsprekend zijn. Dat geeft nog meer het 

gevoel dat we ons bezig houden met zaken die er 

echt toe doen.” Tussen het thuiswerken door (ook als 

IT-consultant bij de faculteit diergeneeskunde) vindt 

Roel ontspanning in de tuin. “Velen hebben die luxe 

niet. Het maakt me extra trots dat zoveel van onze 

inwoners relaxed en creatief reageren op de  

uitdaging van deze tijd.”

Ook David Tompot (SP) houdt het virus bezig.  

“We zijn, twee maanden nadat ook in Nederland  

het virus toesloeg, in een fase waarin het aantal 

nieuwe besmettingen nog steeds afneemt.  

We zien ook dat de recente versoepelingen, zoals  

in Duitsland en verder weg in Zuid-Korea, hebben 

geleid tot een toename van het aantal nieuwe 

besmettingen. Daar zullen we ook in onze regio  

rekening mee moeten houden.”

Roel: “Ik put hoop en inspiratie uit initiatieven van 

inwoners en ondernemers om samen door deze  

Applaus voor de super-
gemotiveerde 
buurtsportcoaches.
- Roel van Nieuwstadt

periode te komen. Onze boodschappen doen  

we lokaal. Daar komt nu lokaal laten cateren bij.  

Zo leveren we een bijdrage aan het overeind  

blijven van ondernemers.”

We zullen moeten 
accepteren dat een leven in 
een risicovrije samenleving 
niet bestaat.
- David Tompot

Het is een zware periode voor de culturele sector. 

Reden voor wethouder cultuur Marcel Fluitman om 

op bezoek te gaan bij een bekende culturele speler 

in Zeist: het Slottuintheater. Hans van Oosterhoudt is 

al sinds 1998 coördinator en vrijwilliger bij het 

openluchttheater. 

Hij valt meteen met de deur in huis als Marcel hem 

vraagt hoe het gaat: “Het Lentefestival van 5 april 

werd afgelast. Dat was heel jammer, maar logisch.  

En gelukkig gaan veel theaters weer open op 1 juni. 

Maar in Zeist vallen onze voorstellingen onder de 

vergunningsplichtige evenementen. Hierdoor kan 

het Slottuintheater deze zomer helemaal niet open. 

Dat is heel spijtig, wan het kriebelt om iets te doen. 

Vooral voor kinderen. Hoe mooi zou het zijn als juist 

kinderen, die al zoveel hebben moeten missen en 

misschien ook niet met vakantie kunnen, tóch in  

de zomer naar voorstellingen in het Slottuintheater 

kunnen!”

Marcel reageert: “Ik kijk graag naar wat er wél kan,  

in plaats van wat er niet kan. Daarom gaan we graag 

samen met het Slottuintheater bekijken wat er  

binnen de beperkingen deze zomer wél mogelijk  

is aan voorstellingen voor kinderen tot 12 jaar.”  

Hans vult aan: “Dat doen we dan natuurlijk ook  

onder de voorwaarde dat onze vrijwilligers er 

helemaal achter staan.”

Als Hans naar de gehele culturele sector kijkt,  

maakt hij zich zorgen om de artiesten. Hij vreest dat 

zij nog heel lang last van de situatie zullen hebben.  

Hij vraagt zich ook af: “Wanneer durven we weer met 

z’n allen?” Hij hoopt met elkaar wegen te kunnen  

vinden om samen cultuur te blijven ervaren, ook  

binnen de beperkingen die er nu zijn. “Het Slottuin-

theater is voor zoveel mensen een prachtige,  

laagdrempelige kennismaking met kunst en cultuur 

in een ongedwongen setting. En een mooie opstap 

naar het culturele leven.” Marcel vult aan: “We  

moeten met elkaar blijven zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld fijn dat een  

danscentrum nu hier het podium benut voor lessen.”

Hans kan niet wachten tot ‘zijn’ Slottuintheater weer 

open kan. “Elk jaar is het weer even leuk en het is  

zulk dankbaar werk. Als ik naar het Slottuintheater 

fiets, gaat mijn hart open. Hier zijn voelt voor mij  

als vakantie!”

Gesprek in het Slottuintheater

Ik ben er blij mee dat de gemeenteraad zo  

zorgvuldig gesproken heeft over een omvang- 

rijk ondersteuningspakket voor Zeister  

maatschappelijke organisaties. Inloophuizen, 

sportverenigingen, voedselbank, scholen,  

culturele instellingen, ondernemers, zzp’ers;  

vele instellingen zitten vanwege de coronacrisis  

in ademnood. De situatie is urgent. 

Graag zijn we hun bondgenoot en geven we hen 

de zuurstof die nodig is. De raad staat open voor 

David: “We zullen – jong of oud, meer of minder 

gezond – moeten accepteren dat een leven in een 

risicovrije samenleving niet bestaat. Laten we in 

plaats daarvan de vrijheid om te kunnen gaan en 

staan waar we willen, koesteren zonder daarbij de 

verantwoordelijkheid voor de ander uit het oog te 

verliezen. Daarbij staat vrijheid niet lijnrecht tegen-

over verantwoordelijkheid, maar vormen ze een 

medaille met twee zijden. Een medaille die we mis-

schien niet allemaal dezelfde kant op dragen, maar 

één die we wel zo nu en dan kunnen omdraaien.”

Roel wordt vrolijk van alle activiteiten van buurt-

sportcoaches van Sportief Zeist: “Zij proberen  

iedereen in beweging te houden (en daarmee  

ook aandacht te geven). Veel coronamaatregelen 

zorgen ongemerkt voor veel minder beweging  

en dat is niet gezond. Applaus dus voor die super- 

gemotiveerde kanjers.”

de roep uit de samenleving en heeft unaniem 

ingestemd met het steunpakket.  

Daar ben ik trots op.


