Zeist, 26 januari 2019

Geachte mevrouw L. Hoogstraten,

De centrumondernemers zijn blij met de vernieuwing van het centrum.
Maar we maken ons ernstige zorgen over de voorgenomen verkeersmaatregelen ingaande
op 28 januari 2019.
Naar onze mening zullen deze maatregelen leiden tot verminderde bezoekersaantallen in
het centrum omdat men gedwongen wordt am kilometers om te rijden bij het verlaten van
de diverse parkeergarages. Met frustratie, vervuiling door meer uitlaatgassen en extra
belasting van verkeer door woonwijken tot gevolg. Op deze manier wordt de positieve
beleving van bezoekers m.b.t. het vernieuwde centrum teniet gedaan. Juist in de fase dat
alle werkzaamheden in het centrum hun eindstadium hebben bereikt en ondernemers
gehoopt hadden eindelijk te kunnen gaan oogsten (sommigen staat het water aan de lippen

door gemiste omzet ten tijde van de langdurige openbreking van straten), dreigen deze
verkeersmaatregelen voor ernstige omzetderving te zorgen met op langere termijn het risico
op meer leegstand en daarmee een minder levendig centrum.
De geografische ligging van Zeist tussen de grate stad Utrecht en de middelgrote
provinciestad Amersfoort zorgt voor een wankel evenwicht in consumentenbezoek en bestedingen dat door deze maatregelen dreigt te worden verstoord. Het dorpse karakter en
de lokale bereikbaarheid zijn sterke punten waarmee Zeist zich juist positief weet te
onderscheiden. Deze kwaliteiten mogen we niet uit handen geven!

Wij dagen u uit Wet vast te houden aan in het verleden genomen verkeersbesluiten, maar
het lef te hebben een nieuwe visie te ontwikkelen waarbij de bereikbaarheid van het
centrum als belangrijk uitgangspunt wordt meegenomen.
Wij zijn uiteraard bereid tot verdere toelichting en het doen van alternatieve voorstellen. Wij
uemeente zeist
kijken uit naar uw reactie.
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