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Geacht College,
Zes maanden geleden heeft de gemeenteraad van Zeist raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie
(19RV061) aangenomen, dit samen met een amendement en een aanvullende motie. Het CDA was
blij om te zien dat de voornaamste reden van het amendement, het openstellen van de markt,
Jagerlaan en korte Steynlaan, zeer snel was gerealiseerd. Onze vragen gaan nu over het vervolg
proces:
1.

Wat is de planning voor het ‘afmaken’ van de openstelling, denk hierbij aan de tijdelijke inrichting
van het fietspad op de markt?
Het Voorlopig ontwerp voor de Voorheuvel is bijna gereed. Dit ontwerp zal eind juni of uiterlijk
begin juli aan de belanghebbenden worden voorgelegd met de mogelijkheid om te reageren. De
uitvoering staat gepland in november dit jaar.

2.

In de toelichting van het genoemde amendement wordt verzocht om voorafgaand, tijdens en na
de uitvoering van a, b en c te overleggen met de betrokkenen over de wijze waarop in het
centrum en in de betrokken wijken een goede balans gevonden kan worden tussen veiligheid,
leefbaarheid en bereikbaarheid. Hoe verlopen deze overleggen en wat zijn de uitkomsten
hiervan?
Het voorlopig ontwerp van de Voorheuvel wordt aan de belanghebbenden voorgelegd om de
mogelijkheid te bieden suggesties en opmerkingen kenbaar te maken. Deze worden zo mogelijk
verwerkt in het ontwerp. Het definitief ontwerp zal worden uitgewerkt tot werktekeningen en
bestek. Daarna zal de realisatie plaatsvinden.
De eerste kennismakingsgesprekken met de vertegenwoordigers van de Wilhelminaparkbuurt en
het Lyceumkwartier zijn goed verlopen. Met de input zijn door de gemeente stukken voorbereidt
welke met de deelnemers middels werksessies worden besproken. De eerste sessie staat begin
juli op de planning waar we ons focussen op de gezamenlijk probleemstelling. Doelstelling is te
komen tot een gezamenlijke plan met betrekking tot de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid
dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Dit plan wordt aan het college en raad voorgelegd.

3.

In het raadsvoorstel (19RV061) staat onder planning en uitvoering een toegezegde rapportage
over het interactieve proces in het eerste kwartaal 2020. Op dit moment zitten we einde tweede
kwartaal en als raad hebben wij dit nog niet ontvangen. Kan dit voor de zomer nog verzonden
worden?
Ja

4.

Zijn er op basis van beslispunt 5 van het raadsvoorstel (19RV061) nog aanpassingen gewenst
naar aanleiding van overleg met bewoners? Zo, ja welke aanpassingen?
Het overleg met de bewoners is momenteel gaande. Na gereedkomen van het rapport met
betrekking tot de wijkverkeersplannen zal een voorstel voor eventuele aanpassingen aan het
bestuur worden voorgelegd.

5.

In een interview met Slotstad RTV van vrijdag 12 juni jl. geeft wethouder Hoogstraten aan de
veiligheid van de attentielijnen mee te nemen in het onderzoek over de veiligheid van de Slotlaan.
Mogen wij hieruit concluderen dat het onderzoek naar de veiligheid op de Slotlaan, nog niet is
opgestart?
Het onderzoek met betrekking tot de veiligheid op de Slotlaan is gaande. Het onderwerp
attentielijnen wordt hierin meegenomen.

