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Edelachtbare heer/vrouwe,
In antwoord op uw schrijven d.d. 18 december 2017 over de verdere beroepsprocedure
betreffende de 5 verkeersbesluiten Zeist centrum verzoeken wij u ons in de gelegenheid
te stellen mondeling op een zitting te worden gehoord.
Er zijn ons inziens voldoende zwaarwichtige redenen om een zitting te houden.
Zo gaat de gemeente niet alleen door met het nemen en uitvoeren van besluiten die
invloed hebben op de betreffende 5 verkeersbesluiten, maar persisteert zij met het
invulling geven van haar in onze ogen onrechtmatig en onbestuurlijk handelen. Voor een
deel lopen daarover inmiddels bezwaarprocedures. Die kunnen leiden tot het indienen
van beroepen en leveren ook nader inzicht en onderbouwing van onze bezwaren.
Verder zijn er nieuwe ingrijpende verkeersmaatregelen uitgevoerd zonder dat daarvoor
de wettelijk noodzakelijke besluitvorming in acht is genomen. De gemeente heeft dit ook
moeten erkennen. Van sommige aanpassingen is komen vast te staan dat zij al
ambtelijk werden voorbereid ver voor datum van inspraak en uitvoering. Sommige
maatregelen die werden uitgevoerd moesten dan ook onder druk van de bevolking
worden teruggedraaid of werden zwaar gekritiseerd, zoals bleek uit een petitie over de
heringerichte Slotlaan. Ook werd er bij uw rechtbank door een van de appellanten een
(pro forma) beroep ingesteld over een aanvullend verkeersbesluit. Verder heeft Stichting
Beter Zeist een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Utrecht over de voorgenomen
bussenloop welke verband houdt met de 5 verkeersmaatregelen.
Tijdens de zitting van 17 augustus 2017 werd van meerdere kanten aangegeven, dat de
5 verkeersbesluiten volgend uit de “centrumvisie” met elkaar te maken hebben, niet los
van elkaar zijn te beoordelen en elkaar beïnvloeden. Zij houden dan ook verband met de
opeenvolgende, nieuwe besluiten die daarna zijn genomen of maatregelen die inmiddels
zijn uitgevoerd, soms zelfs niet voorzien van de wettelijke onderbouwing en
verkeersdoorrekeningen. In dat laatste geval werden daardoor belanghebbenden

Platform van buurten voor een mooi en groen Zeist en invloed van burgers

1

buitenspel gezet en konden deze niet voor hun rechten opkomen. Dit kan door ons
worden aangetoond. Ook in de beroepschriften is steeds aangegeven dat de 5
voorliggende besluiten in een een groter verband van verkeersmaatregelen moeten
worden beoordeeld gezien de gevolgen ervan elders in Zeist.
Stichting Beter Zeist heeft steeds aangedrongen op het gebruik van mogelijkheden voor
een vergelijk tussen de procespartijen. Zij heeft daartoe ook een voorstel opgesteld na
overleg met de andere appellanten. Dat voorstel is overhandigd aan de gemeente, maar
daarop is geen reactie gekomen. Wij zouden graag zien dat de rechtbank het voorstel
gebruikt in het kader van de nieuwe zaakbehandeling. Dat biedt wellicht een kans om te
komen tot herstel van vertrouwen tussen de procespartijen en tussen het
gemeentebestuur en de bevolking. Dat is ook iets wat Stichting Beter Zeist als platform
van buurt- en dorpsorganisaties nastreeft.
Gezien o.a. voorgenoemde nieuwe feiten hechten wij aan voortzetting van de
hoorzittingsfase en de mogelijkheid in dat verband bewijzen in te brengen.
Hoogachtend,

Stichting Beter Zeist,
Egbert Visscher, voorzitter bestuur
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