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Uitreiking eerste exemplaar burgerjaarverslag
Burgemeester Koos Janssen overhandigt woensdagmiddag 23 maart om 13:15 uur het eerste
exemplaar van het burgerjaarverslag 2010 aan acht kinderen van de Beestenbende. Het thema van
het verslag is ‘Duurzaam Zeist’. In het verslag vertellen verschillende inwoners hoe zij bewust met
het milieu omgaan. Één van die teksten gaat over leden van de Beestenbende.
Het Burgerjaarverslag 2010
In het burgerjaarverslag blikt de burgemeester terug op de dienstverlening van het afgelopen jaar. De
ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie worden beschreven, het aantal klachten dat het afgelopen
jaar is binnengekomen wordt genoemd en ook de koninklijke onderscheidingen die zijn uitgereikt komen aan
bod. Het verslag wordt vanaf 25 maart huis-aan-huis verspreid in de gemeente Zeist.
Duurzaam Zeist
De gemeente Zeist wil een duurzame gemeente worden. Zo gebruikt de gemeente bijvoorbeeld groene
stroom en laat het een klimaatneutraal gemeentehuis bouwen. In de toekomst wil de gemeente haar
energiegebruik zo veel mogelijk terugdringen. Voorbeelden daarvan zijn de openbare verlichting en het
zwembad. De gemeente streeft naar een volledig klimaatneutrale gemeente in 2050.
De Beestenbende
Het project De Beestenbende betrekt kinderen van zeven tot elf jaar actief bij de problemen rondom
zwerfafval. De kinderen worden aangemoedigd om mee te helpen met het schoonhouden van hun eigen
buurt. De twee teams van deze middag maken deel uit van de Beestenbende in Austerlitz. De meiden zitten in
groep 5 en 6 en hoorden op school over het project De Beestenbende. In twee groepjes van vier kinderen met
een begeleider ruimen ze elke week het zwerfafval in hun dorp op.

Noot voor de redactie:
De pers is van harte welkom op woensdag 23 maart om 13:15 uur in het Wilhelminapark in Zeist. We
verzamelen aan de kant van de Slotlaan, bij de speeltoestellen. Bij slecht weer vindt de uitreiking plaats in de
raadszaal. In de bijlage staat het burgerjaarverslag in digitale vorm (onder embargo tot 23 maart 13:30 uur).
Voor meer informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met Sjoukje
Stuurman op telefoonnummer 030-6987 774 of mobiel 06-526 455 71. En op woensdag met Erna Offringa
op telefoonnummer 030-6987 871 of mobiel 06-101 285 15. U kunt ook contact met ons opnemen via
persvoorlichting@zeist.nl.

