
Wijkspreekuren
Voor al uw vragen over leefbaarheid, 

welzijn, zorg en jeugdhulp.

Centrum: Woensdag, 13:00–14:00 uur, Bergweg 1, Den Dolder e.o.: Dinsdag, 15:30-16:30 uur, diverse locaties, 

Noord: Woensdag, 10:00-11:00 uur, Johan van Oldenbarneveltlaan 103, Oost: Woensdag, 9:30–10:30 uur, Hoog Kanje 186, West: Donderdag, 14:00–15:00 uur, De Clomp 1904
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Anas Daboul is 26 en komt uit Aleppo 

in Syrie. Hij woont sinds begin dit jaar 

in een gedeelde woning met drie an- 

dere Syriërs in Nijenheim. Zijn ouders 

wonen nog in Syrië. Twee broers, waar 

hij veel contact mee heeft, wonen 

elders in Nederland. Anas wil zich 

graag zowel mentaal als fysiek ont-

wikkelen, bovendien wil hij dolgraag 

studeren. Daarom is hij druk bezig met 

Nederlandse lessen, hij wil graag snel 

en veel leren. En er is goed nieuws: op 

de dag dat deze foto werd gemaakt is 

een taalmaatje voor Anas gevonden, 

van zijn eigen leeftijd nog wel.

 

Anas is ook erg blij met de WegwijZ-

app die de gemeente heeft ontwikkeld 

voor nieuwkomers. De app bevat 

informatie over Nederland en Zeist: 

over de cultuur, taalcursussen, 

bezienswaardigheden, nuttige 

organisaties, financieel administratieve 

zaken en activiteiten in Zeist. Met de 

app in de hand doorkruist hij heel Zeist 

en weet hij andere nieuwkomers veel 

te vertellen over zijn nieuwe woon-

plaats. Bijvoorbeeld over Slot Zeist. 

 

Uiteindelijk wil Anas natuurlijk graag 

Nederlandse vrienden hebben. De 

buren heeft hij al een paar keer 

uitgenodigd, maar die hebben geen 

tijd voor een bezoekje. Ook wilde Anas 

graag vrijwilligerswerk doen. Via de 

stichting Tolérance en de RSD is Anas 

De voorgestelde wijzigingen hebben 

vooral betrekking op de bussen rondom 

de treinstations in de stad Utrecht en de 

oplevering van de Uithoflijn. Voor de 

gemeente Zeist gaat het om beperkte 

veranderingen. 

 

Wijzigingen in Zeist met ingang van 

10 december 2017

Lijn 43 gaat op werkdagen ook tussen 

Odijk en Houten rijden. Hiermee wordt 

de tot nu toe ontbrekende verbinding in 

het OV-netwerk tussen Houten en Zeist 

ingevuld. De route van lijn 43 wordt aan-

gepast in Odijk, zodat voor doorgaande 

reizigers een kortere reistijd ontstaat.

Wijzigingen in Zeist, met ingang van 

begin 2018

• Routewijziging als gevolg van de  

 Centrumvisie. 

In verband met de vernieuwing van het 

centrum van Zeist wordt de route van 

de lijnen 58, 74 en 251 in de richting van 

De Bilt aangepast. Dit betekent dat de 

bussen niet meer via de Weeshuislaan 

en de 2e Hogeweg rijden, maar gebruik-

maken van de 1e Hogeweg en de 

Slotlaan (“Donkere Laan”). De lijnwijzi-

ging is een gevolg van de uitvoering van 

een door de raad genomen besluit. 

 

Reacties op de wijzigingen

De provincie Utrecht is opdrachtgever 

voor het regionale openbaar vervoer. 

Reacties op de wijzigingen dienen dan 

ook bij de provincie Utrecht te worden 

ingediend. Dit kan door een digitale 

enquête in te vullen op www.u-ov.info/

uwmeningtelt. Via deze enquête is het 

mogelijk te reageren op de voorstellen. 

Het Voorstel Vervoerplan 2018 kan 

bekeken worden op www.zeist.nl. 

Reageren kan tot 2 juli 2017. 

Het College van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Utrecht neemt op 12 

september 2017 een besluit over de  

definitieve wijzigingen.

Nieuw in Zeist

Zeist geeft zich bloot

Kletsen met 
kunstenaarsParkeerterrein station  

vanaf 26 juni dicht
Bijzondere rondleidingen Beeldenroute

Ieder jaar komen er mensen met een verblijfsvergunning in Zeist 
wonen. Wie zijn deze nieuwkomers eigenlijk en hoe vergaat het ze 
in onze gemeente?

De gemeente Zeist vraagt haar inwoners om te reageren op het 
Vervoerplan 2018. In dit plan stellen de provincie Utrecht en vervoerder 
U-OV een aantal wijzigingen voor in de dienstregeling van de ‘gele 
bussen’ van Qbuzz. Deze wijzigingen gaan in op 10 december 2017.

De gemeente Zeist gaat vanaf vandaag 

een groot deel van haar informatie 

delen. Deze ‘open data’ staat op het 

platform zeist.dataplatform.nl. “Als 

gemeente produceren en verzamelen 

wij heel veel informatie. Een belangrijk 

deel van deze informatie is openbaar. 

En dat deel gaan we vanaf nu delen 

met onze inwoners en andere geïnte-

resseerden. We willen een transparante 

en moderne overheid zijn en hopen dat 

er op basis van deze kennis nieuwe ini-

tiatieven ontstaan”, zegt wethouder 

Johan Varkevisser.

De informatie op het platform is heel 

gevarieerd. Zo kunt u onder meer data 

vinden over lichtmasten, hondenlos-

loopgebieden, peuterspeelzalen en 

subsidiedata. Binnenkort volgt de infor-

matie over bomen, strooiroutes en 

woonplaatsgrenzen.

Wijziging dienstregeling  
bussen: Wat vindt u er van?

Langparkeerders voor Schiphol opgelet! Het parkeerter-

rein voor auto’s bij station Driebergen-Zeist is vanaf 26 juni 

afgesloten. Dit is nodig om ruimte te maken voor de  

vernieuwing van het stationsgebied. Vanaf de 26e kunt u 

de auto kwijt op het tijdelijke parkeerterrein langs de A12. 

Veervolgens loopt u nog een klein stukje naar het station. 

Meer informatie over het project: 

www.stationdriebergenzeist.nl of download de app.

terechtgekomen bij K!xkworks, 

waar hij een leerwerk-traject 

volgt. Zo deed hij al 

vrijwilligerswerk bij Ashtonia, 

de theater-voorstelling die een 

paar weken bij Slot Zeist stond. 

 

Op de foto staat hij met Denise, 

zijn aanspreekpunt bij 

VluchtelingenWerk Midden 

Nederland. Zij helpt hem met 

allerhande praktische zaken  

en is daarom heel belangrijk 

voor Anas. 

 

Word ook actief als vrijwilliger! 

Mail naar n.seghier@zeist.nl 

als je taalvrijwilliger wilt zijn. 

Voor andere soorten vrijwilli-

gerswerk kun je mailen naar 

info@vrijwilliginactie.nl.

Een gouden klomp met kaplaarzen aan. Een flitsende bliksem-

schicht. Een bol die de wereld op zijn kop zet. En twee paar 

ronde billen bovenop elkaar, of is het toch iets anders..? De 

Beelden-route ‘Van Slot tot Centrum’ is vernieuwd en biedt heel 

wat kijk- en fantaseerplezier. Leuk voor jong en oud!

 

Ontmoet de kunstenaars!

Zin in een heel bijzondere gratis rondleiding? Dat kan dit week-

end tijdens het festival Sounds of the City. Op zaterdag 17 juni 

en zondag 18 juni verken je samen met een gids de route en 

onderweg kom je kunstenaars tegen. Zo zal Pépé Grégoire je 

alles vertellen over zijn fotosculptuur en hoor je van Adri 

Verhoeven over zijn fascinatie voor stenen. Bijzondere ontmoe-

tingen die je niet mag missen!

 

Rondleidingen:

• Zaterdag 17 juni, 14.00 uur en 16.00 uur,  

  start centrale plein Walkartpark

• Zondag 18 juni, 14.00 uur en 16.00 uur,  

  start Culturele Vleugel Slot Zeist 

 

Vanaf volgende week is er ook een gratis kijkwijzer af te halen 

bij de culturele vleugel van Slot Zeist, de publiekshal van het 

gemeentehuis, Figi en de bibliotheek. Met dit boekje in de hand 

loop je de route in je eigen tempo. 

Meer informatie: www.slotzeist.nl/beeldenroute

fietsers rijden je voorbij

wandelaars praten langs je heen

kinderen klimmen op je

vogels schijten je onder

 

je verroest

je verweert

en ondertussen sta je daar 

al die tijd jezelf te zijn

 

je verbeeldt je niets:

dat doen wij

Henjo Hekman

Stadsdichter Zeist

Onbewogen
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