Reactie Stichting Centrum Management betreft 298268 beantwoording raadsvragen
Geacht college,
We hebben kennis genomen van de vragen die de VVD stelt betreft de laatste fase van het
verkeersplan centrum. We begrijpen dat de omliggende wijken liever geen toename zien in hun wijk.
Echter willen we graag de doelstelling van de centrumvisie benadrukken in deze. Het centrum
gezond, groener en gastvrij maken. Om van het centrum toekomstbestendig , aangenamer shopping
gebied te maken is het autoluw zijn noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk goed bereikbaar te
zijn en de bewegwijzering van bezoekers buiten Zeist in orde te maken. Laten we u nogmaals
melden, ondernemers zijn blij met de gedane verbouwing van het gehele centrum. We moeten
helaas wel constateren dat een aantal ondernemers deze periode niet hebben overleefd. Andere
ondernemers hebben het moeilijk of vechten voor hun bestaan komend jaar. De bezoekers aantallen
zijn enorm gedaald en het imago van Zeist is beschadigd. Wethouder Hoogstraten liet tijdens een
raadsvergadering horen, dat het tapijt uitgerold is maar dat er nog op gedanst moet worden. Maar
de tijd dringt. We begrijpen dat vanaf 28 januari de laatste wijzigingen betreft het verkeersbesluit in
gaan. Aanvullend op de vragen hebben wij als Stichting Centrum Management nog de volgende 6
vragen?

De afsluiting van het tunneltje (markt) zorgt voor afsluiting Oost naar West.

1. Begrijpt het college dat een langere gewenningsperiode kan leiden tot faillissementen van
ondernemers, daar ondernemers omzet verhogende maatregelen nodig hebben om het jaar 2019 te
kunnen overleven?
2. Welk gewenningsperiode heeft het college voor ogen?
3. Deelt het college de mening dat tijdens de monitoring en evaluatie de resultaten van
ondernemers mee genomen dienen te worden?
4. Waarom laat de winter geen representatief beeld zien?
5. Deelt het college de uitkomst dat als er meer dan 10 miljoen geïnvesteerd wordt in een nieuw
centrum en dit leidt tot een slechtere bereikbaarheid van het centrum, de centrumvisie zijn
doelstelling mist ?
6. Heeft het college al nagedacht wat plan B zal zijn zodat plan B binnen een zeer korte tijd na de
evaluatie ingevoerd kan worden?

