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Vindt u dat mensen in Zeist respectvol met elkaar omgaan,
online en in het echte leven? Voelt u zich als inwoner serieus
genomen door de politiek?
Deze en andere thema’s komen aan bod tijdens het Zeister
debat over respect, woensdagavond 16 oktober aanstaande.
Publiek kan gedachten wisselen met plaatselijke politici over
de manier waarop politiek en burgers respectvol(ler) en
burgers onderling met elkaar kunnen omgaan.
De avond, onder leiding van Zeister journalist Job Boot, is
gratis toegankelijk. Bob Horjus, Zeister pedagoog en
columnist van ZeisterMagazine, geeft een inleiding. Een
panel, bestaande uit burgemeester Koos Janssen, Facebookmoderator Esther Kant, één van de Zeister wijkagenten en
een docente van het ROC, reageren op de inleiding.
Aan de hand van enkele stellingen kunnen hierna publiek en
lokale politici in debat gaan.
Enkele van deze stellingen zijn:
‘de Zeister samenleving verhardt, doordat het eigen
belang groter is dan het algemeen belang’
‘online schelden moet je gewoon negeren. Een
moderator op social media hoeft dus niet (altijd) in te
grijpen’
‘online discussies (over (bijvoorbeeld het verkeer)
beïnvloeden het democratisch proces op negatieve
wijze. Schreeuwers krijgen de overhand terwijl de
meerderheid van de kiezers achter het gekozen beleid
staat.’
De stellingen worden ingeleid met korte videoproducties van
Fons Pennings en Mel Boas.
Woensdagavond 16 oktober van 20.00 - 21.15 uur; inloop
vanaf 19.30 uur. Na afloop napraten met drankje tot 21.30
uur. Bibliotheek Idea, Markt 1, Zeist.
Deze avond is een initiatief van het Lokaal Mediacentrum
Zeist, dat ook het succesvol verlopen debat over
invullingsmogelijkheden van het oude V&D-pand in 2017 en
het verkeersdebat van 2018 organiseerde.
Lokaal Zeister Mediacentrum is een initiatief van de bij Zeist
betrokken media: Bibliotheek Idea, AD Utrechts Nieuwsblad,
RTV Utrecht, Nieuwsbode, SlotstadRTV, Zeistermagazine,
‘Wij zijn Zeist’, ZeistinBeeld.nl, Schitterend Zeist,
Facebookgroep Zeist, Masja Burgman (redacteur bij KRO
NCRV).
Ter voorbereiding van het debat bevat dit oktobernummer van
Zeistermagazine een aantal columns die ingaan op het
thema:

Eerste column: Het weer en de toestand van de wegen
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Peiling van de maand
Wie is voor jou de meest beroemde Zeistenaar?
Hendrik Marsman
Enzo Knol
Wibi Soerjadi
Hans van Breukelen
Maarten van Rossem
Vote

Older polls
Results

Foto van de maand
Weet jij waar deze foto genomen is?

Stuur je zo compleet mogelijke antwoord vóór 10 oktober
naar de redactie. De winnaar wint twee vrijkaartjes voor de
voorstelling Sterre het Slangemeisje in het Beauforthuis.
Lees hier de spelregels.

Spreuk van de maand
"Vreugde is niet het meemaken van mooie dingen, maar het
mooie in dingen zien".
Boeddhistische wijsheid

Reactie? Klik hier

Zoeken

Search

Recente reacties
Het weer en de toestand van de wegen 4 days 20 hours
ago
Facebookgekkies 1 week 5 days ago
Jaarlijkse truckparade 1 week 6 days ago
Verhaal Badmintonclub Zeist 1 week 6 days ago
Nice, Kirsten. 1 week 6 days ago
kwajongen 1 week 6 days ago
Abbey Road - Beatles 2 weeks 1 hour ago
Vrijwilliger bij Kringloopwinkel Het Goede Doel 2 weeks 2
hours ago
Heb als eerste jouw column gelezen. 2 weeks 1 hour ago
Precies- Denk altijd die zijn 3 weeks 4 days ago

Columns
Bij de buren
De waarde van
Gastcolumns
Hart van Zeist
In de buurt
Jong in Zeist
Langs de velden
Lekker buiten
Levenskunst
Meedoen in Zeist
Samen opvoeden
Standplaats Zeist
Verwonderingen
Vonk maakt Vuur
Voor elkaar
Vrouwtje Jas
Wij zijn Zeist
Zeister wegen
ZieZeist

Lezershoek
Estafette Journaal
Gedicht van de maand
Peilingen
Vraag en Antwoord

Artikelen
Bedrijven
Cultuur
Duurzaamheid
Historie
Jongeren
Ouderen
Religie
Sport
Vervoer
Vriendschapsbanden
Welzijn
Zeistenaren over de grens

Recensies
Boeken
Restaurants

Aftellen
17 days until het novembernummer.

Nieuwsbrief
Maandelijks een nieuwsbrief in je mail als de nieuwe editie is
verschenen?
Klik hier om aan te melden.
Bekijk de laatste nieuwsbrief.

Agenda
Kramer & van Doorn
presenteert: Kinderboekenweek

Van 2 t/m 13 oktober is het weer kinderboekenweek! Kramer
en Van Doorn ontvangen dan Annet Schaap (5 oktober).
Later in de maand komen ook Peter Buwalda en Niña
Weijers langs.
Klik hier voor meer info!
Figi presenteert: Noord Nederlands Toneel

Zaterdag 5 oktober in Figi: Jan Vos en het Noord Nederlands
Toneel spelen GAS: Leven en liefdes boven de gasbel. Lees
hier meer of bestel gelijk kaartjes.
Torenlaan Theater presenteert: Shane ó Fearghail

Op vrijdag 11 oktober presenteert het Folkpodium Zeist in
het Torenlaan Theater de Ierse Indie Folk zanger Shane ó
Fearghail.
Lees hier meer.
Beauforthuis presenteert: Sterre het Slangenmeisje

Zondag 10 november is er in Beauforthuis Austerlitz een
educatieve slangenvoorstelling voor jong en oud, met Sterrin
Smalbrugge. Klik hier voor meer info

Vrienden
Zeistermagazine wordt mede mogelijk gemaakt door onze
Vrienden:

Ook Vriend van Zeistermagazine worden? Neem dan contact
op met de redactie.
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