Aan het College van B&W Gemeente Zeist
Postbus 513, 3700 AM Zeist
E-mail: zeist@zeist.nl
307238
Zeist, 1 februari 2019
Betreft: klacht verkeersplan centrum Zeist.

Geacht college,
Als bewoner van het centrum van Zeist zijn wij zeer ongelukkig met de verkeersmaatregelen
die afgelopen maandag 28 januari in werking zijn getreden.
Wij wonen ..... en deze straat is door de afsluiting van de Korte Steynlaan bijna
onbereikbaar geworden. Zeker als wij vanaf de A28 komen. Het plan om hierdoor een
‘groen, gezond en gastvrij centrum’ te krijgen gaat hier volledig mank. Wij stoten nu meer
dan ooit CO2 uit door ongeveer 4 kilometer om te moeten rijden. Het omrijden gebeurt
ofwel door kleine buurtstraatjes in de Wilhelminaparkbuurt ofwel via de Slotlaan die autoluw
zou worden in plaats van via de Boulevard en Antonlaan die toch meer voor auto’s gebouwd
zijn. Daarbij is het centrum niet echt gastvrij te noemen. Voor mensen van buiten is het
onbegrijpelijk. Komende zondag komt familie over de vloer en we hebben zelf een schets
moeten maken hoe ze moeten rijden omdat de pijlenkaart die de gemeente verstrekt
onbegrijpelijk is, er geen bewegwijzering is hoe je wel moet rijden en de navigatie je via de
Korte Steynlaan stuurt. Als je niet heel goed op het subtiel geplaatste ‘verboden in te rijden’
bord let omdat er veel auto’s vanaf de andere kant komen en er wel bussen inrijden, krijg je
een boete.
Wij hebben vanaf het begin dat wij van het Centrumplan vernamen, heel constructief
proberen bij te dragen aan goede oplossingen voor het verkeersplan. Tijdens die avonden
hebben we bijna alleen maar burgers gehoord die ongelukkig waren met het voornemen van
de gemeente om het verkeer te wijzigen. Tijdens die avonden was er zoveel onbespreekbaar
omdat dat een politiek besluit was dat het voor ons als bewoners voelde alsof de gemeente
niet luisterde.
Aangezien deze onbereikbaarheid van onze woonbestemming niet past bij een gemiddelde
plaats als Zeist vragen wij u dringend om van het verkeersbesluit af te zien en de situatie
volledig terug te draaien. U doet hier heel Zeist een groot plezier mee.
Wij horen graag uw reactie en oplossingsrichting voor het ontstane probleem.
Vriendelijke groet,

