MOTIE vreemd aan de orde van de dag tot intrekking-opschorting van verkeersbesluiten (in en
rond het centrum en aanliggende wijken e.v.) en aangaan `brede dialoog`
De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 12 februari 2018,
Kennis genomen hebbende
van bezwaren en zorgen van inwoners, ondernemers, buurt- en belangenverenigingen in Zeist tegen
de uitvoering per 28 januari 2019 -en per eerdere datum- van diverse verkeersbesluiten in en rond
het centrum van Zeist, alsmede van eerder genomen verkeersbesluiten, waaronder het afsluiten van
de zijstraten van de Slotlaan, zoals Jagerlaan, en van de maatschappelijke onvrede en onrust, die uit
en door deze bezwaren ontstaan is en groter wordt,
overwegende, dat
°de maatschappelijke onrust over deze verkeersbesluiten zeer onwenselijk is en de toenemende
omvang van deze onvrede, zeker gezien de daarbij aangevoerde argumenten, ook inzake
verkeersonveiligheid, dringend heroverweging van deze besluiten noodzakelijk maakt,
°er grote twijfel over de juistheid van de grondslagen van deze besluiten blijft,
°NieuwDemocratischZeist alsook Seyst.nu blijven bij de conclusie, dat deze besluiten en maatregelen
aldus beschouwd moeten worden als niet zorgvuldig en niet met inachtneming van alle betrokken
belangen tot stand gekomen, en wellicht zelfs als willekeurig gezien moeten worden, e.e.a. als in hun
motie van 6 december 2018 en in de vragen van NDZ ter raadsvergadering van 15 januari 2019 ook al
aangevoerd,
°de recent vanuit de samenleving, na en door de feitelijke invoering van deze besluiten, naar voren
gebrachte bezwaren en onvrede, voor indieners bevestiging is van genoemde conclusies en twijfels,
alsook bevestiging van de stelling, dat het democratisch proces tot het nemen van deze besluiten
onvoldoende is geweest,
verzoekt het college,
1.aan de verdere uitvoering van alle per 28 januari 2019, per 1 november 2018, of op andere datum,
in en rond het centrum en wijde omgeving daarvan in werking getreden verkeersbesluiten per direct
een einde te maken, deze besluiten in te trekken en/of op te schorten, en de verkeerssituatie in en
rond het centrum van Zeist e.o. terug te brengen in de toestand van vóór 1 november 2018 en
2.aan de Raad de complete lijst te verschaffen van alle in de jaren 2015 tot en met heden met
betrekking tot het verkeer en de verkeersbewegingen en verkeerscirculatie in Zeist genomen
besluiten, onder vermelding daarbij van de -gedelegeerde en/of gemandateerde- bevoegdheid tot
het nemen en doen uitvoeren van die besluiten, en van de grondslag tot die bevoegdheid, naar

besluit en datum daarvan gepreciseerd, met vermelding van telkens de datum en wijze van
publicatie, en
3. tevens zo spoedig mogelijk met alle betrokken partijen in de samenleving een gezamenlijk overleg
ofwel dialoog aan te gaan om tot een door alle belanghebbenden gedragen andere oplossing van de
verkeersproblematiek in en rond het centrum van Zeist, rond Slotlaan, Steinlaan en Antonlaan,
alsook in de aan het centrum grenzende wijken en buurten te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.
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