Bijlage 2: 6 ontwerp verkeersbesluiten centrumvisie en 156 zienswijzen / 2016
6 Ontwerp verkeersbesluiten centrumvisie d.d. 6 april 2016
In deze verkeersbesluitprocedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op
grond van de Awb (afdeling 3.4) gevolgd. Op 8 maart 2016 zijn zes ontwerpverkeersbesluiten genomen, die op 6 april 2016 zijn gepubliceerd.
1. 174.170 Ontwerp-verkeersbesluit afsluiten Jagerlaan.
2. 174.176 Ontwerp-verkeersbesluit Korte Steynlaan – Slotlaan (busstation) –
Geiserlaan, meerdere maatregelen.
3. 174.178 Ontwerp-verkeersbesluit instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester
de Klerkstraat.
4. 174.179 Ontwerp-verkeersbesluit opheffen eenrichtingverkeer Oude
Arnhemseweg.
5. 174.181 Ontwerp-verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de
Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel.
6. 174.183 Ontwerp-verkeersbesluit Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1ste
Hogeweg meerdere verkeersmaatregelen.
156 zienswijzen en 5 nota’s van beantwoording
Belanghebbenden zijn hierna zes weken in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in
te dienen. In totaal zijn op de zes ontwerp-verkeersbesluiten 156 zienswijzen ingediend.
Daarvan hebben 125 zienswijzen betrekking op alle zes gepubliceerde ontwerpverkeersbesluiten.
Op de ingediende zienswijzen is gereageerd in vijf Nota’s van beantwoording
“Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen centrumplan Zeist”. Deze
zijn op 6 december 2016 vastgesteld door het college. Daarna zijn ze tegelijk met de
verkeersbesluiten gepubliceerd. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de
heroverweging van de ontwerp-verkeersbesluiten. De zienswijzen hebben echter geen
aanleiding gegeven om de hieronder vermelde voorgenomen 5 van de 6 besluiten aan
te passen dan wel in te trekken.
Het gaat om de volgende Nota’s van beantwoording van de zienswijzen over de
volgende ontwerp-verkeersbesluiten:
Ad 1-6: (alle zes) Verkeersmaatregelen centrumplan Zeist.
Ad 1: 174.170 Afsluiten Jagerlaan ter hoogte van de Slotlaan.
Ad 2: 174.176 Korte Steynlaan –Slotlaan(busstation) – Geiserlaan, meerdere
maatregelen.
Ad 4: 174.179 Oude Arnhemseweg.
Ad 6: 174.183 Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1e Hogeweg – meerdere
verkeersmaatregelen.
Het ontwerp-verkeersbesluit 174179 Oude Arnhemseweg werd door het college van
B&W niet verder in procedure gebracht. De reden is dat de gehele Oude Arnhemseweg
tot aan de Schaerweijdelaan binnen 5 jaar in aanmerking komt voor een grootschalige
herinrichting. In het kader van deze herinrichting dient een integrale afweging te worden
gemaakt over de gewenste verkeersmaatregelen in de gehele straat.

