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Geachte mevrouw, hear,
Op maandag 28 januari 2019 voeren we diverse verkeersmaatregelen in binnen het centrum en in een
aantal omiiggende wijken. In deze brief leggen we uit welke verkeersmaatregelen dit zijn en wat dit voor u
betekent.
Wat gaan we doen?
• De Korte Steynlaan wordt afgesloten voor autoverkeer richting de Slotlaan.
• De Geiserlaan (ter hoogte van de Steynlaan) wordt afgesloten voor autoverkeer.
• De Voorheuvel ter hoogte van De Klinker (voormalig tunneItje/Markt) wordt afgesloten voor doorgaand
autoverkeer en opengesteld voor uitsluitend busverkeer.
Het centrum blijft goed berelkbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer.
Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark
en Jagerlaan en omgeving
De verkeersmaatregelen binnen het centrum hebben gevolgen buiten het centrum in de wijken
‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’. Hiervoor zijn zogenaamde
wijkverkeersplannen opgesteld met verkeersmaatregelen die ongewenste verkeersstromen zo veel als
mogelijk tegengaan. Een aantal straten in deze wijken wordt eenrichtingsverkeer. De meeste straten in deze
wijken worden daarmee rustiger dan nu het geval is. Zie hiervoor de bijgevoegde kaart.
Waarom doen we dit?
In 2015 is de centrumvisie vastgesteld. Hierin werken we toe naar een groen, gezond en gastvrij centrum
van Zeist waar het aantrekkelijker is om te winkelen en te verblijven (www.centrumzeistvernieuwt.nl) .
Uitgangspunt van de verkeersmaatregelen is dat het verblijven in het centrum centraal staat. Dit betekent dat
het doorgaand verkeer uit het centrum wordt omgeleid. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor winkelend
publiek, fietsers en groen. Wij realiseren ons goed dat de nieuwe verkeerssituatie wennen zal zijn. We zullen
de nieuwe verkeerssituatie nauwlettend blijven volgen en verkeersmetingen gaan verrichten zodra het
verkeer gewend is aan de nieuwe situatie.
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Meer informatie
www.zeist.nl/centrum/verkeer vindt u voor de verschillende verkeersmaatregelen plattegronden en staan
omleidingsroutes beschreven. Wij adviseren u hiervan gebruik van te maken en de plattegronden en
omleidingsroutes met uw gasten, bezoekers of klanten te delen.
OP

U kunt met vragen mailen naar zeist@zeist.nl of telefonisch contact opnemen met Rik Oppedijk van de
gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer 14030.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
namens dezen,
de teammanager Beheer Openbare Ruimte,

Annemarie Wolters
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Verkeer vanuit de Panweg
naar de 1 e Hogeweg wordt
eerder bijgestuurd

Route vanaf Antonlaan via
Steynlaan/Schaerweijdelaan/
Utrechtseweg naar 1e Hogeweg

Route vanaf Antonlaan via
Steynlaan/Schaerweijdelaan/
Utrechtseweg naar 1e Hogeweg

Verkeer vanuit de
Antonlaan naar de
1e Hogeweg wordt
eerder bijgestuurd
Wijkverkeersplan Jagerlaan
en omgeving
Wijkverkeersplan
Lyceumkwartier-Zuid
Wilhelminapark

•MoisuJ?
Weeshuislaan
t.h.v. Markt
afgesLoten

De parkeergarage
Markt blijft wel
bereikbaar

Van 1e Hogeweg naar
Weeshuislaan/Antonlaan blijft open via de
Meester de Klerkstraat
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