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Voorwoord
Tijdens de week van de Maaltijd van Zeist vond er elke
avond een Late Night show plaats in de bibliotheek.
Zo sprak ik donderdagavond 4 oktober onder leiding van
van Ernst van Splunter mee met Brenda Emmen-Hassel van
het Binnenbos, raadslid Gert van Ewijk en wijkmanager
Antoinette van Dijck over het thema Veiligheid en over de
mooie gesprekken die zij die dag hadden gevoerd in de
samenleving. Een opvallende opbrengst was het belang
van nabijheid. “Van de wijkagent, van het sociaal team,
van de wijkmanager, maar ook van bewoners onderling.
Durf elkaar aan te spreken, en stimuleer elkaar om je zorgen
te delen”, constateerde Brenda Emmen-Hassel.

Die nabijheid was ook prachtig zichtbaar tijdens de goed
bezochte open dag van de brandweerkazerne post Zeist
op 29 september. Een stralende zaterdag vol gesprekken
en activiteiten.
Ik wens u een fijne herfst(vakantie) toe.
Koos Janssen
Burgemeester

Pech en incidenten zijn niet te vermijden in het leven. Er is
ruimte nodig om het daar met elkaar over te hebben. Er zijn
mensen die gevangen zijn in sociale kwesties, bijvoorbeeld
eenzaamheid, armoede, psychische problemen. Bij een
incident zijn zij extra kwetsbaar. Het zou mooi zijn als we
met elkaar die mentale weerbaarheid kunnen vergroten
door naar elkaar om te zien, het contact aan te gaan en
met elkaar in gesprek te blijven.

Veiligheidsbeeld tot en met augustus 2018
De ontwikkeling is nog steeds positief. Zie bijgaande
tabel. Het aantal misdrijven ligt in de maanden januari
t/m augustus 2018 12,1% lager dan in dezelfde periode in
2017. Regionaal is de daling 6,4%.
Het verloop van het aantal woninginbraken in 2018 is
grillig. Er waren enkele pieken in het voorjaar. Sinds juni
is er weer een daling. Wel zagen we recent (medio september) een piek in Zeist-West. Deelnemers van
WhattsApp groepen Veiligheid en Waaks in dit gebied
zijn gealerteerd. Ook is gewaarschuwd via tekstkarren
bij de invalswegen.
Bij winkeldiefstal en zakkenrollen zien we behoorlijke
dalingen. Minder dan vorige jaren waren er ‘mobiele
bendes van elders’ actief.

Open dag brandweer 29 september

Eens in de twee jaar organiseert de brandweerpost Zeist
met trots een open dag. Dit biedt de inwoners van Zeist de
gelegenheid binnen te kijken in de wereld van de hulpverlener. De brandweer wil graag een laagdrempelige organisatie zijn, die haar deuren opent voor de inwoners van Zeist
en maatschappelijk betrokken en zichtbaar is als
hulpverlener.

Resultaat dit jaar: 17 geïnteresseerden, die binnenkort
worden uitgenodigd voor een introductieavond.
Dit jaar was er vanuit de politie (bureau Zeist) een speciaal
reddingsteam met operationele voertuigen aanwezig.
En ook de politie hondendresseerclub DVO uit Zeist was
van de partij. De RAVU ambulancedienst gaf uitleg over
hun werk en demonstreerde reanimatietechnieken.

Bezoekers konden op zaterdag 29 september het mooie
brandweervak in een lichte versie zelf beleven. Zo mochten
ze zelf in een brandweerpak een warme ruimte betreden
waar uitleg werd gegeven over brandontwikkeling en konden ze deelnemen aan de brandweervaardigheidstestbaan
(het verslepen van een slachtoffer, evenwichtparcours en
ladderklimmen). Daarnaast werd de open dag benut voor
werving van nieuwe vrijwilligers.

Uiteraard stond ook deze open dag weer in het teken van
een goed doel. De verkoop van de Brandweerkalender van
Bart Uljee, een warme hap, rondritjes in brandweervoertuigen of een keer met de hoogwerker omhoog, het leverde
in totaal € 1.100 op. Dat bedrag wordt gedoneerd aan KIKA.
De kersverse kinderburgemeester Anna heeft samen met
jeugdbrandweerlid Hugo het bronzen brandweerbeeld van
Jits Bakker onthuld.

Aanhoudingen voor drugshandel
De politierecherche heeft na uitgebreid onderzoek op
vrijdagavond 21 september twee verdachten uit Den Dolder
en Utrecht aangehouden op verdenking van handel in
harddrugs. Er werden bij de actie van politie enkele wikkels
harddrugs aangetroffen en drie voertuigen in beslag
genomen.
Aanleiding voor het onderzoek was binnengekomen
informatie dat beide verdachten zich schuldig zouden
maken aan verkoop van harddrugs en witwassen. Tijdens
het onderzoek bleek dat beide mannen de drugs onder
andere in De Bilt, Utrecht en Den Dolder verkochten.
Op vrijdagavond 21 september leidde dat tot een geplande
actie waarbij een 25-jarige man uit Den Dolder in Utrecht
op heterdaad werd betrapt en aangehouden.

Daarna volgde een zoekactie in het huis van de 25-jarige
verdachte. Hierbij werd verwerkingsmateriaal voor drugshandel, geld, telefoons en een auto in beslag genomen.
De tweede verdachte – een 29-jarige man uit Utrecht werd diezelfde avond in De Bilt op de openbare weg aangehouden. Ook zijn auto werd in beslag genomen. Een derde
auto - die bij de verdachten in gebruik was - werd in
Bilthoven in beslag genomen.
Op 22 september 2018 werden in hetzelfde onderzoek nog
vier verdachten aangehouden en meerdere aanhoudingen
worden niet uitgesloten. De 25-jarige en 29 jarige verdachten zijn op maandag 24 september voorgeleid bij de
rechtbank en blijven vast zitten in verband met het lopende
onderzoek.

Veiligheid in de Maaltijd van Zeist
Een groep raadsleden en en medewerkers van de gemeente
is in de eerste week van oktober op veel plaatsen in de
gemeente Zeist geweest om met inwoners te praten over
‘Veiligheid en leefbaarheid’. Kerngebied was de Verzetswijk/
Indische buurt. Een belangrijke ervaring is dat het gevoel
van veiligheid vooral wordt bepaald door de aanwezigheid
van sociale cohesie en goede buurtcontacten, meer dan
door het aantal woning-/autoinbraken.
Het meest bijzondere voor het team Veiligheid? Toch wel
De Kringloop Zeist aan de Johannes Postlaan. Het team was
verrast door de grote toeloop van kopers van alle rangen en

standen. Zoveel dat er soms sprake is van enige parkeeroverlast. Ze troffen er een 4 VWO klas die goedkoop boeken
wilde scoren. Twee teamleden lunchten mee met
vrijwilligers. Vrijwilligers met allerlei achtergronden,
met lichamelijke beperkingen, mensen met tijd over en
ex-gedetineerden. We spraken op de tweedehands bank
met veel mensen, zoals een taakgestrafte die al 14 jaar
wacht op een woning, een oudere man uit Nijkerk die
(gereden door zijn echtgenote) bij het Kringloopcentrum
wat afleiding zoekt. De diversiteit en het maatschappelijk
nut – sociale contacten, veiligheidsgevoel en de dagbesteding voor ex-gedetineerden - zijn hier groot.

Brandweer gaat op kraambezoek
Uit brandrisicoprofielen blijkt dat jonge ouders een
grotere kans op een woningbrand hebben dan gemiddeld. Tegelijkertijd lijkt deze groep zich minder bewust
van dit risico. Dit kan verklaard worden doordat jonge
ouders bijvoorbeeld vaker elektrische apparaten met
een hoog brandrisico gebruiken, zoals een wasdroger.
Als het filter niet regelmatig schoongemaakt wordt,
kan dit brand veroorzaken. Daarnaast is er in een druk
gezin vaak minder tijd om na te denken over de risico´s
op brand. Het is bijvoorbeeld slim om te bespreken wie
bij brand welke kinderen in veiligheid brengt. Sinds 1
oktober staan de landelijke Brandpreventieweken dan
ook in het teken van het jonge gezin. De brandweer gaat
door het hele land daadwerkelijk op kraambezoek om
met ouders samen te werken aan de veiligheid van hun
gezin. De brandweer werkt met partners als gemeenten
samen om voorlichtingsmateriaal te verspreiden.

Carnegie-penning
In november vorig jaar werd een gezin in Nijenheim
getroffen door een woningbrand. Buurvrouw Minou van
Straeten heeft niet geaarzeld en alle gezinsleden via het
raam naar buiten kunnen helpen. Een heldendaad die
een bijzondere onderscheiding verdient: een bronzen
draagmedaille en een loffelijk getuigschrift van de
Stichting Carnegie Heldenfonds. Op vrijdag 21 september
heeft burgemeester Koos Janssen deze uitgereikt aan
Minou van Straeten.

■

Graag stellen we onze wijkboa’s met hun werk in de praktijk aan u voor

■

Marcel Blom, wijkboa centrum
In het centrum van Zeist gebeurt altijd wel wat. Zo is er nu
de pilot Dorpsstraten, zijn er omleidingen vanwege wegwerkzaamheden en krijgen we veel vragen over het
parkeren in het centrum. Een belangrijke doelgroep in mijn
wijk zijn de ondernemers. We hebben veel contact met het
ondernemersplein van de gemeente en natuurlijk met de
ondernemers zelf. Soms kunnen ze het niet waarderen als
we hun klanten beboeten vanwege foutparkeren. Maar
uiteindelijk zijn ze blij met ons, want we zorgen dat het
centrum goed toegankelijk is voor iedereen.
Het succes van mijn werk zit ‘m in de samenwerking tussen
ons als boa’s, ondernemers, de wijkpartners (zoals Meander
Omnium en woonverenigingen) en inwoners. Zo hebben
we één van de grootste problemen van de afgelopen tijd,
de overlast van hangjongeren bij de Jumbo, gezamenlijk
aangepakt. Jongerenwerk heeft de groep geanalyseerd en
de politie heeft gezorgd dat leiders en volgers uit elkaar
werden gehaald. De bedrijfsleider van de Jumbo en wij als
boa’s hebben de jeugd regelmatig aangesproken op
hinderlijk gedrag. Er zijn hekjes geplaatst en De Peppel is
vaker open voor de jeugd. Zo moet je het met z’n allen
doen.

probeer ik zo veel mogelijk de fiets te pakken. Dan word je
vaak aangesproken en heb je echt gevoel bij wat er leeft op
straat. In de toekomst willen we inzetten op de overlast van
foutparkerende ouders bij scholen. Dit levert gevaarlijke
situaties op. We willen hen gaan waarschuwen. Een
bekeuring is in mijn ogen het laatste middel om tot het
gewenste gedrag te komen. Liever los ik het op door middel
van een goed gesprek. En het is ook mooi om goed gedrag
te belonen. Zo kan ik echt genieten van de uitdeelactie met
Valentijnsdag: als men iets goed deed (afval scheiden,
hondenpoep opruimen, parkeerkaartje kopen) deelden
wij een roos uit.
Kijk hier voor de wijkspreekuren van het wijkteam Centrum

Ik ben nu vier jaar wijkboa voor het centrum, maar ik kom
als boa door heel Zeist. Tijdens mijn rondes in het centrum
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