Gemeente Zeist
t.a.v. De heer M. Fluitman, wethouder ‘Centrum’, zorg, ouderen en cultuur
cc. De heer R. Luca, wethouder verkeer en openbare ruimte
Het Rond 1
3701 HS ZEIST
Zeist, 7 maart 2016.
Betreft: informatiebijeenkomst 21 maart a.s.

Geachte heer Fluitman,
Dank voor uw snelle reactie (d.d. 24 februari jl., kenmerk 16uit00734) op onze brief van 16
februari aan u en aan uw collega wethouder de heer R. Luca.
Wij - “initiatiefgroep Slotlaan 2-108” - lezen met instemming dat de door ons aangedragen
onderzochte verkeersvarianten binnen de Gemeente intern zijn of worden besproken en in de
besluitvorming worden meegenomen. Hierover zijn wij vanzelfsprekend zeer verheugd; wij
tasten echter ten aanzien van de status van de besluitvorming tot nu toe en van onze inbreng
daarbij in het duister. Bij de door u aangekondigde informatiemarkt op 21 maart zullen we
aanwezig zijn en zien de uitnodiging daarvoor graag tegemoet.
Voor de duidelijkheid stellen we bij deze dat wij de geplande informatiemarkt op 21 maart
a.s. (die nu plots zowel over het Walkartpark als over de aanliggende lanen/routes gaat) niet
beschouwen als een reactie op onze petitie. Hierin sprak men zich uit voor behoud van de
Slotlaan tegenover het Walkartpark zoals deze nu is (i.c. mooie groene laan met kastanjes,
middenpad, parkeerplaatsen; zonder geldverspilling en busverkeer). In de petitie maakte bijna
100% van de direct betrokken ondernemers en aanwonende ‘ingezetenen’ hun mening
onomwonden kenbaar. Het aantal van 805 handtekeningen is indrukwekkend veel voor het
gebied rondom de Slotlaan, grenzend aan het Walkartpark. Het gaat om een dekking van
nagenoeg 100% van de gehele buurt in zeer korte tijd gemeten.
De informatiemarkt is vanzelfsprekend gericht op het geven van informatie en de aanwezige
burgers mogen vragen stellen. Bij deze informatiemarkt verwachten wij, afhankelijk van uw
uitnodigingen, een grote opkomst. Daarbij zal een divers publiek mogelijk ongelijk
geïnformeerd zijn. Dit kan een wrevelig debat opleveren. Voor u en voor ons zal zoiets eerder
leiden tot een stap terug in het gehele proces dan tot de beoogde vooruitgang.
Als initiatiefgroep Slotlaan 2-108 denken wij vanzelfsprekend graag mee aan de oplossing
van het onderliggende vraagstuk. De uitdaging waar Zeist nu voor staat, namelijk hoe te
handelen bij implementatie van de Centrumvisie (met de beoogde afsluiting van de Korte
Weeshuislaan voor [bus]verkeer) betreft niet alleen de gemeente Zeist, maar juist ook de
mensen die in Zeist wonen en werken.
Als wethouder van onze gemeente wilt u allicht vruchteloze debatten en ‘gepasseerde
stations’ vermijden. Op 21 maart a.s. bent u ongetwijfeld voornemens door te gaan met de
realisering van de visie van de gemeente Zeist in meer concrete plannen en in hun uitvoering.

En zult u zich vermoedelijk willen concentreren op het tot dan toe bereikte resultaat qua
planvorming.
Wij stellen u voor dat enkele leden van onze initiatiefgroep ter voorbereiding van de beoogde
informatiebijeenkomst een gesprek met u hebben. Op deze manier kan dan al een begin
worden gemaakt met de voorbereiding van het zogenaamde ‘interactieve proces’.
‘Ingewijden’ verwijzen in dit verband naar de GONS-werkwijze (Gebiedsontwikkeling
Nieuwe Stijl). Dit proces is ons inziens nodig voor een lange termijn aanpak voor besluiten
over de verkeerscirculatie. Het gaat dan wat ons betreft in het bijzonder om het deelgebied
Slotlaan tussen Het Rond en de Hogewegen tegenover het Walkartpark. Deelnemers in het
interactieve proces kunnen behalve vertegenwoordigers van initiatiefgroep Slotlaan 2-108 ook
andere belanghebbenden zijn, zoals vertegenwoordigers van de groene groepen, de Stichting
Beter Zeist en het Geheugen van Zeist / Erfgoed Zeist. In het vinden van een onafhankelijk
voorzitter denken wij vanzelfsprekend graag met u mee.
Wij kijken uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefgroep Slotlaan 2-108, p/a Slotlaan 92C te 3701 GP Zeist,
L. Brecheisen, M. Budelman, D. Klaassen, J. Kool, K. Pon, M. Schouten, M. Willemars, A.
Verkaik en F. Wirtz.

