
Vrijheid op nummer één
Ernst van Splunter, raadslid van VVD Zeist stelt zich voor

Ernst van Splunter, 55 jaar en sinds eind 
maart raadslid. Met 9 collega´s (7 gewo-
ne en 2 buitengewone raadsleden) vor-
men wij de VVD-fractie.

De vrijheid is voor mij in mijn politiek han-
delen altijd het belangrijkste uitgangspunt 
geweest. Dat begon bij de JOVD (in het 
toenmalige hoofdbestuur samen met o.a. 
Jort Kelder en Mark Rutte), ontwikkelde 
zich in de tijd dat ik voor Frits Bolkestein 
en Hans Dijkstal in de Tweede Kamerfrac-
tie mocht werken en nog weer later toen 
ik zelf Kamerlid was. Iedereen moet de vrij-
heid hebben zijn leven zo in te richten zoals 
hij dat zelf wil en alle mogelijkheden krij-
gen, het beste uit zichzelf te halen.

Thuis in Hoge Dennen
Thuis probeer ik dat ook toe te passen voor 
mijn gezin. Sinds 2004 wonen mijn vrouw 
Geerke, mijn twee zonen en mijn dochter in 
de wijk Hoge Dennen Zeist. Ze herinneren 
mij er iedere dag aan dat ik mijn voornaam 
niet te serieus moet nemen! Inmiddels 
heeft mijn dochter net examen gedaan 
en volgen ze alle drie vanaf volgend jaar 
opleidingen die ze klaarstomen voor een 
beroep. Als sportinstructeur, manager in 
het (auto)bedrijfsleven en de beautysector. 
Ze hockeyen op Schaerweijde, waar mijn 
vrouw veel vrijwilligerswerk doet en ik be-
stuurslid ben.

Schaerweijde
Ik ben daar verantwoordelijk voor commu-
nicatie, PR en Clubbeleving en dat brengt 
mij in contact met heel veel mensen, zo-
wel bij hockey als bij golf. In deze tijd van 
het jaar sluit hockey het seizoen af en be-
reidt zich voor op het volgende. Bestaande 
teams worden gehuldigd als ze kampioen 
zijn geworden, nieuwe teams worden ge-
vormd. Met onze voorzitter Alex van Reeu-

als StadsPers en De Nieuwsbode dat maar 
in beperkte mate. Ik wens ze dan ook toe 
dat ze snel middelen krijgen om ons als Ge-
meenteraad en ook het College van B&W 
scherp te volgen. Dat komt de democratie 
van Zeist ten goede!

Ernst van Splunter, Raadslid VVD Zeist

wijk bereid ik nu het jaarverslag voor dat 
op de Algemene Leden Vergadering op 
26 juni wordt besproken, met mijn colle-
ga’s Jacqueline Bloem en Angelique van 
Velsen schakel ik vrijwel dagelijks over de 
communicatie rond teamindelingen en 
evenementen en ik laat collega Bart van 
den Nieuwenhof in een interview aan het 
woord over het selectiebeleid.

Zeister Sportsterren
Bart is vader van twee talentvolle dochters 
die deel uitmaken van het zaalhockeyteam 
dat op het Zeister Sportsterren evenement 
op het KNVB Sportcentrum werd uitge-
roepen tot Sportploeg van het jaar. Ik was 
daarbij, dit keer met twee petten op: als 
raadslid en bestuurslid van Schaerweijde. 
Mooi om te zien dat onze lijsttrekker San-
der Jansen als wethouder Sport als jurylid 
in zijn element is op zo’n avond. Sport is 
weliswaar niet mijn onderwerp, dat mijn 
collega Angela Bransen heel goed oppakt, 
maar zij is op die avond verhinderd en dus 
nemen een andere collega Aat Grinwis en 
ik samen de honneurs waar.

Op de hei met de raad
Niet ver van de KNVB, in het Beauforthuis, 
houdt de raad een week later zijn jaarlijkse 
Heidag. Het gaat veel over burgerparticipa-
tie (een woord dat we niet meer mogen ge-

bruiken) dat wil zeggen: hoe kunnen zoveel 
mogelijk mensen in Zeist betrokken wor-
den bij het bestuur van onze gemeente. 
Dat onderwerp zit in mijn takenpakket, dus 
zit ik op het puntje van mijn stoel. Ook de 
kwaliteit van de dienstverlening, wijkvisies, 
integriteit, maatschappelijke initiatieven 
en kunst en cultuur komen die dag voorbij. 
Onderwerpen waar ik het woord over mag 
voeren in de raad. Horecabeleid, regiona-
le samenwerking en toerisme en recreatie 
staan ook op mijn lijstje.

BNR
Vanuit mijn vak als communicatieadviseur 
(ik treed graag op als dagvoorzitter en vind 
het heel leuk presentatie- en mediatrainin-
gen te verzorgen) en oud-Kamerlid ben ik 
regelmatig (zo eens in de 3 weken) te gast 
bij BNR in o.a. het programma van Roelof 
Hemmen. Tijdens het onderdeel ‘de kanti-
ne’ neem ik dan onder leiding van Roelof 
het belangrijkste nieuws van die dag door. 
De laatste keer dat ik er was, kondigde de 
andere gast aan tafel, Jan Kees Emmer aan 
dat hij samen met zijn collega Sjuul Paradijs 
in Amsterdam een nieuw huis-aan-huis-
blad gaat uitbrengen. Voor vier stadsdelen 
gaan ze met verslaggevers, columnisten, 
fotografen en cartoonisten het nieuws echt 
weer zelf verslaan! Door gebrek aan tijd 
en budget kunnen gewaardeerde bladen 

Eikenprocessierups op 
veel plaatsen in Zeist

Ook dit jaar hebben we de Eikenproces-
sierups weer in Zeist. Dit jaar is de rups 
in grote aantallen en op veel meer plek-
ken in Zeist aanwezig.

Dat is niet alleen in Zeist zo maar in het hele 
land zien we een toename van de Eiken-
processierups.

Wat doet de Eikenprocessierups.
De rups kan voor gezondheid problemen 
zorgen bij mens en dier. De processierups 
laten zogenoemde brandharen los die voor 
jeuk en huiduitslag kunnen zorgen. Daar-
bij zorgen de haartjes voor irritatie van de 
luchtwegen en ogen.

Bestrijding
De rupsennesten zitten vaak op de stam. 
De nesten worden verwijderd door ze weg 
te zuigen. Dit is de meest veilige methode 
waarbij geen haartjes vrijkomen. Normaal 

gesproken kunnen we de bestrijding van 
de rups in Zeist goed aan, maar ondanks 
de inzet van alle beschikbare capaciteit, 
lukt het de gemeente niet dit seizoen om 
alle rupsennesten op tijd weg te krijgen. 
De gemeente geeft prioriteit aan plekken 
waar veel mensen en kinderen met grote 
regelmaat komen als speeltuinen, fietsen 
en voetpaden.

Wat kunt u doen?
Mocht u de aanwezigheid van de proces-
sierups op een locatie willen melden, dan 
vragen u om rekening te houden met de 
wachttijd voor deze uitzonderlijke situatie. 
Ons advies is om plekken te mijden waar de 
eikenprocessierups veelvoudig aanwezig is 
en laat kinderen niet meer in de omgeving 
van de besmette bomen te laten spelen.

Voor meer informatie, kijk op
www.zeist.nl/eikenprocessierups

Het komt helaas voor dat 
er mensen op verdenking 
van een strafbaar feit 
worden aangehouden 
die he-le-maal niks hebben gedaan. En het 
kan iedereen overkomen.

Als u op een nachtelijk tijdstip ergens rondloopt 
waar net een inbraak is gemeld of u voldoet aan 
een signalement dat door een getuige van een 
vernieling is gegeven, dan kunt u als ‘redelijker-
wijs vermoedelijk schuldig aan een strafbaar 
feit’ worden aangehouden. Ook al heeft u niets 
gedaan, u bent dan voor de politie toch ver-
dachte. U kunt dan maximaal 9 uur lang worden 
opgehouden voor verhoor (nachtelijke uren niet 
meegeteld, dus eigenlijk zelfs 18 uur). Bovendien 
kunt u daarna ook nog in verzekering worden 
gesteld.

U heeft het recht om te zwijgen, om voorafgaand 
aan uw verhoor eerst met een advocaat te spre-
ken en recht op bijstand van een advocaat bij uw 
verhoor. Nadat u bent aangehouden, is die ad-
vocaat altijd gratis. Ook als u nog niet bent aan-
gehouden maar wel als verdachte bent uitge-
nodigd voor een politieverhoor, kunt u (bij deze 
advocaat) een gratis adviesgesprek hebben. De 
advocaat kan de vergissing van de politie snel 
onder de aandacht van de leiding brengen.

Als de verdenking eindigt zonder oplegging 
van straf of maatregel, 
heeft u vaak recht op een 
financiële vergoeding. 
Een kleine pleister op de 
wonde, maar die flink kan 
oplopen!

Barry van Nimwegen

Iedereen is 
verdacht!

DierenDokters Zeist
2e Hogeweg 87, 3701 AW Zeist

 Tel. 030-6933439
WWW.DIERENDOKTERS.COM

COLUMN
Reisziekte
Ongeveer 1 op de 6 honden heeft last van 
reisziekte. Een hond kan tijdens de auto-
rit onrustig zijn, rillen, kwijlen, braken, 
veel slikken en/of hijgen. Hierdoor zal hij 
de auto vrij snel associëren met iets naars 
en bij het starten van de auto kunnen de 
klachten dan al meteen optreden. De 
angst en stress kunnen de klachten boven-
dien ook weer verergeren. Het is een com-
plexe aandoening, die met onderstaande 
tips wat beter te behandelen is.

Het kan nuttig zijn om de zitplaats in de auto 
te variëren. Een hond kan vanuit de ko� er-
bak wat minder goed naar buiten kijken, dan 
wanneer hij op de achterbank zit. Ook is het 
verstandig een raampje open te zetten voor 
frisse lucht, niet in de auto te roken en het 
niet warm te maken. Rem niet onverwachts 
en trek niet te snel op. Geef uw hond twee 
uur voor de autorit geen eten meer. Laat uw 
hond de autorit met iets prettigs associëren 
zoals een rit naar een leuke boswandeling. 
Las tijdens de reis korte rustpauzes in zodat 
uw hond minder snel misselijk wordt en er 
minder onrust ontstaat. Ook zijn er verschil-
lende soorten medicijnen om reisziekte te 
behandelen, waarbij het ene medicijn e� ec-
tiever is dan het andere. Het is heel verstan-
dig om uw hond met behulp van medicatie te 
gaan trainen met bovenstaande tips zodat hij 
wat meer vertrouwen krijgt en de angst voor 
misselijkheid vermindert. Dit kan zo succes-
vol zijn dat de misselijkheid bij (in ieder geval 
korte) autoritten vermin-
dert of zelfs verdwijnt. 
Neem voor vragen gerust 
contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Annette Boer,
dierenarts


