Motie is met 25 stemmen voor van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, D66, CDA, VVD en 8
stemmen tegen van SP, NieuwDemocratischZeist, Seyst.nu aanvaard

MOTIE VERKEER CENTRUM ZEIST (gew)

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 12 februari 2019,
Constaterende dat
zich na de invoering van de verkeersmaatregelen die op 28 januari 2019 zijn ingegaan op enkele
plekken verkeersknelpunten voordoen in en rond het centrum van Zeist
het aantal klachten hierover van bezoekers, inwoners en ondernemers groot is
het college aangeeft een periode van 6 maanden nodig te hebben alvorens tot een goede evaluatie
te kunnen komen
evaluatie hierdoor pas in het najaar is voorzien
metingen (tellingen, uitlezen VRI's etc) al op korte termijn inzicht kunnen geven in de feitelijk
ontstane situatie
Overwegende dat
de visie op het centrum van Zeist zoals aangenomen in deze raad in maart 2015 onverkort staat
de realisatie van deze visie vereist dat een aantal verkeersmaatregelen wordt uitgevoerd
de huidige knelpunten deels te voorzien waren (gewenning) maar op enkele punten ook niet
het onwenselijk is dat urgente en relatief eenvoudig op te lossen knelpunten pas in najaar wordt
vertaald naar oplossingen
Verzoekt het college
actief het gesprek aan te blijven gaan met ondernemers en (vertegenwoordigers van) inwoners
teneinde signalen op te halen over geconstateerde knelpunten
inwoners en ondernemers uit te nodigen om signalen over knelpunten te delen en deze vanuit de
gemeente te registreren
in kaart te brengen welke oplossingen denkbaar zijn waar het gaat om het wegnemen van
knelpunten die niet door gewenning vanzelf zullen verdwijnen
conform het proces van de Maaltijd van Zeist onderscheid aan te brengen tussen 'quick wins' en
structurele oplossingen
‘quick wins’ op korte termijn te implementeren, in nauw overleg met direct betrokkenen
structurele oplossingen te koppelen aan de al voorziene evaluatie in het najaar, voor zover dit op
zorgvuldige wijze mogelijk is vóór de zomer
uiterlijk in april een tussenrapportage te sturen naar de raad
En gaat over tot de orde van de dag.
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