
 
 
 

JONGERENRAAD ZEIST       BESLUIT/ ADVIES/ INITIATIEF 
 
 
Onderwerp:    De Maaltijd van Zeist 
Begeleiding (ambtenaren en gasten): Leonoor Brok en Diana Huls, Marja Vermeulen en Karst Schuring,  
     Ans van Gelder en Bram Bouwman 
d.d.:     19 september 2018 
 
BEELDVORMING  
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 
 
De jongeren toonde grote betrokkenheid bij het onderwerp Zorg, sommigen zijn daar echt de diepte in gegaan en 
hebben persoonlijke ervaringen gedeeld. 
 
Bij het onderwerp Veiligheid had een groot deel van de jongeren dezelfde ervaring/mening. 
Ten aanzien van Duurzaamheid zijn ook interessante stellingen/meningen gedeeld. De Jeugd durft onbevangen 
mee te discussiëren. 
 
Bij de onderwerpen Economie/Goed Bestuur/Vitale wijken: n.v.t. 
 
OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
Zorg: 
- meer aandacht voor mentale problemen. 
- mensen met verzorging begeleiden naar zelfstandig functioneren, nu verzorging! 
- Jeugdzorg: bulshit instantie. 
- mensen die zorg nodig hebben, niet verwijderen, maar laten deelnemen aan de samenleving. 
- jongeren in contact brengen met eenzame ouderen. 
- vaccinatie voor kinderen verplicht. 
- ouderenzorg in Zeist is tegenwoordig een belangrijk vorm van zorg. 
- steun en vrije tijd  voor mantelzorgers. 
- helpen om iedereen een sociaal netwerk te bezorgen. 
- bij acute problemen moet je eerst altijd naar de huisarts. 
- prestatiedruk (van iedereen!) maakt ziek (burn-out). 
- onduidelijk waar je terecht kan bij grote of kleine persoonlijke problemen). 
- Jeugdzorg moet beschermen, niet je leven overnemen. 
Meedoen: 
- problemen bij de bron aanpakken. 
- sporttoernooi verbroederd. 
- mensen betrekken bij wat er in de wereld gebeurd (maar hoe?) 
- kunstproject (mozaiekmuurtje) 
- vluchtelingen kans op opleiding en werk. 
- immigratie: taal leren, zo laagdrempelig en persoonlijk mogelijk. 
- cursussen aanbieden om je horizon te verbreden. 
- straffen voor zij die niet mee willen doen. 
- contact met andere bevolkingsgroepen die normaal niet zo snel elkaar opzoeken, buddy). 
- kloof arm/rijk, slim/dom, meedoen/niet meedoen kleiner maken. 
- mensen helpen om uit de schaduw te komen. 
- jongeren van verschillend schoolniveau bij elkaar brengen. 
- diverse ontmoetingsplekken (per buurt), waar iedereen welkom is 
- accepteren van mensen die anders zijn dan jijzelf (LHBT, immigranten, gehandicapten enz). 



- buurt/dorpsactiviteit (1 x p/jr) organiseren. 
- groene planten/potten plaatsen. 
- lagere contributie voor verenigingen. 
Veiligheid: 
- Uitgaan  en alleen fietsen: Na het uitgaan mogen de meiden niet alleen fietsen van hun ouders. Ouders halen ze 
liever midden in de nacht op. Meisjes worden vaak door een jongen naar huis gebracht. 
- Dorpsstraten. Over de handhavers wordt verschillend gedacht, soms zeurpieten die verkeerde prioriteiten 
stellen, ook goed werk door behulpzaam te zijn bij dronkenschap, zorg voor veilig thuiskomen. Handhavers breder 
inzetten dan alleen de Dorpsstraten. Niet als politie optreden, geeft geen veilig gevoel. 
- Niet veilig: 

 Aantal school- en sportroutes voelen onveilig (Arnhemse Bovenweg): liever goede verlichting met 
lantarenpalen dan horizonvervuiling. 

 Bergweg 
 Steijnlaan (grimmige sfeer) 
 Van centrum naar Kerckebosch 
 Sportvelden Schaerweijde 
 Als er weinig woningen staan, bossages langs fietspaden, veel donkere bossen 
 Bos vlak langs een fietspad (bosjesmannen) 
 De Clomp (De AH-medewerkers mogen niet alleen naar huis, angst voor overvallers) 

- Wel veilig: 
 Fietspad op de Amersfoortseweg (glow in the dark verlichting) 

- Drugs. Scholen verschillen erg. Jordan is heel braaf, De Breul doet vuurwerk- en drugtesten. Heeft ook lijst van 
mogelijke drugsdealers. Sporadische tekenen van drugsdealers op school geeft geen onveilig gevoel. 
- Alcohol. Reacties verschillen nogal. Wetgeving schiet door, minderjarigen wordt verboden alcohol te kopen: 
schiet te ver door. Alcoholverbod tot 18 jaar is goed, pas op hogere leeftijd starten met drinken. 
- School en pesten. Ze voelen zich veilig op school, ook op OLZ (Schoonoord). 
Duurzaamheid: 
- Voedsel weggooien (door supermarkts en restaurants) voorkomen. Voedsel bijna over de datum: bijna gratis 
weggeven. Geen rotzooi meer in de schappen. 
- Duurzame beleid is niet progressief genoeg. Meer recyclen (blik, karton, plastic). Geen rotzooi meer in de 
schappen. 
- Meer fietsen, minder auto’s en bevorderen van thuiswerken. 
Economie: 
-  Zeist is mooi om in te wonen. 
- goed O.V. 
- niet persé meer bedrijven. 
- geen jongeren trekken naar centrum. 
- focus leggen op gezinnen. 
- kleiner winkelgebied. 
- voetgangersgebied meer kleur, grote terrassen 
- alles ligt te ver uit elkaar, 1 centrum maken. 
Goed Bestuur: 
- 1 x gratis ID voor iedereen. 
- gebruik schoolmail om jongeren te bereiken (kort en aantrekkelijk). 
Vitale wijken: 
- elkaar helpen met de tuin etc. (bladblaasdag!) 
- laagdrempelige promotie voor sport. 
- meer dorpsactiviteiten (bijv. foodtruckfestival of buiten concert). Lunch, spelletjesavond, sportdag. 
- feest/festival waar jong en oud naar toe kunnen. 
- buurtapp, buurtbibliotheek (uitwisselen boeken). 
- meer gezellige (spelletjes)café’s (zoals Stan & Co.). 
- straat/wijk/buurt barbecue of borrel. 
- leuke evenementen (bijv. kermis). 
- parkjes (toegankelijker voor groepen jongeren: chillen). 
- hangjongeren van de straat halen door ze op 1 plek samen te brengen. 



- goede band tussen gemeente en bewoners. 
- straatapp’s/next neighbours. 
-veilig uitgaan, genoeg plekken voor fietsen. 
- Zeist aantrekkelijker voor jongeren. 
- bladblaasdag, buurtactiviteiten. 
- faciliteren, voorlichten. 
- meer openbare ruimte. 
- centrum aantrekkelijker maken dmv grotere diversiteit aan winkels/café’s etc. 
- familietoernooien op sportclubs. 
 
BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
Wat heeft de jongerenraad meegegeven over het onderwerp? Waar is iedereen het over eens, en waar zit er 
verschil?  
 
n.v.t. 
 
Afspraken 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  
 
Ambtenaren nemen input mee naar de uitwerking van de Maaltijd van Zeist in het receptenboek. Net zoals met de 
input van de bevolking van Zeist wordt gedaan. 
Als een onderwerp in de uitvoering komt, mogelijk nog eens langs bij de Jongerenraad om aan hun terug te 
koppelen en feedback op te halen. 
 
VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel: n.v.t. 
 
Anders namelijk: n.v.t. 
 
 
ADVIES OVERGENOMEN IN COLLEGEVOORSTEL / RAADSVOORSTEL 
 
JA: welk advies:  
DEELS: welk deel dan:  
NEE: waarom niet, wat is dan wel overgenomen?  
 
Anders namelijk: input in receptenboek/uitvoeringsplan verwerken. 
 
 


