21 november, Zeist
Onderwerp: inspraak betreffende verkeersmaatregelen in het kader van de centrumvisie

Geachte leden van de Raad,
Ik spreek u hier toe als bezorgde ondernemer met een zaak op de Slotlaan en als betrokken inwoner
van Zeist.
Leden van de Raad, u heeft burgerparticipatie en communicatie tot belangrijk speerpunt verklaard.
Maar tot mijn grote verbazing zie ik in het proces rondom de ontwikkeling van de centrumvisie en
dan met name het verkeerscirculatieplan hier niets van terug. Ik heb de wethouder op verschillende
momenten zoals tijdens een ondernemersbijeenkomst, horen spreken van een breed draagvlak.
Maar kijkende naar wat er in de afgelopen tijd met de mening van inwoners en ondernemers is
gedaan, dan vind ik dat onvoorstelbaar en vrees ik ook voor het nut van deze inspraakavond en die
van vorige week. Waarom vrees ik dat?
Al in 2013 en 2015 vonden er dialogen met de samenleving plaats. De deelnemers waren unaniem
tegen de voorgestelde verkeersafsluitingen. Desondanks kwamen ze er.
Er kwam een burgerinitiatief met verzoek om inspraak in het verkeerscirculatieplan, door bijna 600
inwoners ondersteund, maar inspraak werd geweigerd.
Er volgden bezwaarprocedures vanuit bewoners. Ze werden in het ongelijk gesteld en daarmee was
de kous af.
Na de uitvoering van de verkeersmaatregelen volgden vele protesten op Facebook en andere media.
Begin dit jaar nog demonstreerden boze inwoners tegen de doorgevoerde maatregelen. Wederom
deed u niets, slechts toekijken.
En dan heb ik het alleen nog maar over de inwoners van Zeist. Wat te denken van de
centrumondernemers?
Het centrummanagement heeft namens ondernemers bij de Raadsfracties duidelijk aangegeven
tegen de afsluitingen te zijn en adviseerde het voorgenomen verkeersplan NIET uit te voeren, het zou
een ramp zijn voor de bereikbaarheid en dat blijkt nu wel dagelijks. Er werd geluisterd maar wat is
dat waard als er niets mee gedaan wordt?
In januari hebben Sandra van Kramer en van Doorn en ik een brief opgesteld waarin we u opriepen
niet vast te houden aan een verkeersbesluit op basis van inmiddels achterhaalde motieven. In de
concurrentie met omringende plaatsen en de toegenomen online verkoop moet Zeist juist een dorp
zijn met een prima bereikbaarheid, ook voor automobilisten. Bijna 200 bezorgde ondernemers
ondertekenden deze brief. U legde de zorgen van deze ondernemers gewoon naast u neer.
Vele centrumondernemers ondervinden omzetdalingen als gevolg van de afsluitingen. Klanten blijven
weg of klagen over de lange omweg en onduidelijke routes om Zeist uit te komen. Het gaat hier niet
alleen om Zeistenaren maar wij ondernemers zijn ook afhankelijk van omzet van klanten buiten Zeist.
En dan het dieptepunt in de schijnvertoning van de door u gekoesterde burgerparticipatie; het
recente raadsvoorstel n.a.v. van de enquête onder inwoners en ondernemers die de gemeente nota
bene zelf heeft laten uitvoeren en waarvan de resultaten die roepen om het terugdraaien van de

rampzalige verkeersmaatregelen opnieuw worden genegeerd. De wethouder stelt vrolijk, we gaan
door op deze weg met eventueel kleine aanpassingen in de wijken.
Leden van de Raad, ik roep u op tot niet alleen luisteren maar ook handelen naar dat wat u hoort uit
de Zeister samenleving.
En dat betekent z.s.m. terugdraaien van de afsluiting van de Markt en het openen van de Jagerlaan
zodat verkeer veel sneller via de Slotlaan naar de parkeergarages op de Antonlaan kan. Met het
uitvoeren van deze herstelacties vervalt het nut van eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan en
kan ook deze straat normaal in 2 richtingen worden geopend.
Stop met te doen alsof u luistert, start met handelen naar wat u hoort. Er is breed draagvlak, niet
voor de afsluitingen maar voor het terugdraaien hiervan.
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