
 
Advies gevolgen corona op jeugd in Zeist 
Zeist, 8 mei 2022 

Geacht College, 

Als Adviesnetwerk Zeist kregen wij de vraag advies uit te brengen op de conceptnotitie "Gevolgen 
corona op jeugd in Zeist" versie 07-04-2022. 

Onderstaand vindt u ons advies. 

De notitie "Gevolgen corona op jeugd in Zeist" versie 07-04-2022 ziet er gedegen uit, waarbij vele 
instanties zijn benaderd voor input. 

ANZ ondersteunt de aanpak en gedachte om aan te sluiten bij bestaande initiatieven. 

Er worden 3 speerpunten benoemd waarna vele suggesties gedaan worden voor maatregelen. Wij 
begrijpen uit de notitie, dat het de bedoeling is om uit deze maatregelen een keuze te maken. Het 
ANZ zou hier ook zeker voor pleiten, omdat dit te veel maatregelen zijn die gezien de tijd en het 
beschikbare budget niet met zekerheid tot een succes kunnen leiden. 

ANZ pleit dan ook om per speerpunt te concentreren op één à twee maatregelen. ANZ heeft hierbij 
als uitgangspunt genomen, dat de maatregelen langdurig en duurzaam dienen te zijn en een vervolg 
krijgen in het programma wat vanaf juli 2025 gaat lopen (het programma LEA: Lokale Educatieve 
Agenda) of een investering zijn in de openbare ruimte. Dit om te voorkomen dat medio 2025 de 
genomen maatregelen beëindigd worden vanwege gebrek aan financiële middelen en of mankracht 
en de positieve gevolgen van de desbetreffende maatregel verdwijnen. 

ANZ pleit voor continuïteit in de maatregelen. Ook pleit ANZ ervoor om een nulmeting te houden, 
zodat over enige tijd bekeken kan worden wat het effect van de maatregelen zijn en hoe, als nodig, 
bijgestuurd kan worden. 

Het advies van ANZ is om te concentreren op 3 maatregelen die genoemd staan in het rapport, te 
weten: 

• Investeringen in de openbare ruimte en speelpleinen (speerpunt 2, maatregel 5) 

• Uitbreiden jeugd/ jongeren werk zoals in Zeist Oost (speerpunt 3, maatregel 4) 

• Organiseer sportdagen, culturele activiteiten zoals muziek, toneel (combi speerpunt 1, 
maatregel 2 en speerpunt 2 maatregel 4) 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze reactie zijn wij altijd bereid tot een toelichting. 
Wij zien uw reactie op dit advies graag tegemoet. 
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Voorzitter ANZ 


