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INITIATIEFGROEP CENTRUMVISIE ZEIST

Burgemeester, leden van de gemeenteraad,
Het gaat nog steeds over de legitimiteit en inhoud van het raadsvoorstel met daarin een centrumvisie voor
Zeist. Nu weliswaar met een belangrijke aanvulling als alternatief dat in elk geval de Voorheuvel ontziet.
Wij willen om te beginnen het college complimenteren met de bewegingen die de afgelopen weken zijn
gemaakt. Het laat in elk geval zien dat er is geluisterd. Wij zouden haast zeggen ga zo door en raad volg
hierin het college!
U dacht dat u met een vruchtbare dialoog met de burger bezig was. Er gebeurde in elk geval iets. En dat
was kennelijk nodig. Dacht u. Maar wat u ongetwijfeld met de beste bedoelingen bent gestart eindigt
voorlopig hier. De discussie over ingrepen in het verkeer gaan door.
Die burgers laten u bij deze weten dat het raadsvoorstel met daarin die centrumvisie er niet had moeten
liggen. Bij de totstandkoming hebben belangenbehartigers van Belcour aantoonbaar de macht gegrepen.
Besprekingen zijn door verdeel- en heersbenadering ondermijnd, verslagen ronduit gemanipuleerd en
deelnemers geschoffeerd en miskend. U wordt middels deze centrumvisie uitgenodigd in te grijpen op de
structuur van Zeist op volkomen verkeerde gronden. Verkeer en rentabiliteit van Belcour zijn geen causaal
verbond. De aantrekkelijkheid van Belcour is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaren
en winkeliers. Het verkeer in Zeist gaat alle burgers en met name bewoners aan.
Wij moeten ook eerlijk zijn en harde woorden spreken omdat het belang voor de burger en voor Zeist zo
immens groot is. Het is niet anders.
Wij hebben vrijwel geen enkele, GEEN ENKELE, burger gesproken die waardering heeft voor deze ideeën
burgemeester. In de afgelopen maanden is gebleken dat het alleen een heel klein select groepje is van
intimi rond leden van de visietafel, Belcour, de sieradensector en een gewezen centrummanager die om
hun moverende redenen het stuk en de noodzaak van het stuk blind blijven verdedigen.
Waar bent u mee bezig is de vraag? En wat weerhoudt u ervan om voluit te erkennen dat dit proces helaas
is mislukt. Laten we er van leren. Laten we kijken hoe vergelijkbare processen in andere gemeenten zoals
in Rotterdam, de Lijnbaan, worden gedaan en hoe daar wordt samengewerkt met alle betrokkenen en met
goede architectenbureaus die een dergelijk proces aankunnen. U voert een discussie over de kwaliteit en
toekomst van het winkelcentrum en op basis daarvan overweegt u in één klap enorme ingrepen te doen in
het verkeer. Zonder dat u een eenduidig en grondig onderzoek hebt laten verrichten naar de meest
gewenste toekomstgericht verkeersstructuur voor Zeist en de doorrekening ervan. En de burger bent u in
dat debat echt kwijt geraakt. Dit is bestuurskundig maar ook bestuursrechtelijk aanvechtbaar en
waarschijnlijk ook verwijtbaar.
Wij bieden u bij deze de stapel aan. Het zijn aanzienlijk meer dan 1001 reacties, alle negatief. Velen boden
spontaan aan bij het verzamelen te helpen, ook vele winkeliers! Het hadden er zonder moeite ook 10.001
kunnen zijn, maar we zijn gestopt omdat het gaat om het overtuigende signaal. Het zijn echt niet alleen
maar simpele handtekeningen maar ook indrukwekkende betogen, noodkreten en onderbouwingen. Wij
vragen u de reacties niet als een stapel te behandelen maar er ook inhoudelijk kennis van te nemen en ze
nadrukkelijk ook als zienswijzen te beschouwen.

Resumerend voorzitter, raadsleden, want de uitgebreidere informatie is te lezen in onze reacties op de
gemeentesite, op facebook:


Raad, pak de regie terug en geef de wethouder een duidelijkere opdracht



Stuur de visietafel naar huis onder vriendelijk dankzegging



Laat echte deskundigen studeren op manifeste problemen en komen met een aantal scenario’s



Betrek daar alle beleid en regelgeving en wetgeving bij zoals ons eigen GVVP



Blijf in elk geval met uw handen af van het gezelligste deel van onze gemeente, de Steynlaan en de
Voorheuvel.

Wij danken u voor de aandacht en gelegenheid hier met dit doel te zijn. Wij wensen u heel veel wijsheid bij
de komende gedachtewisselingen.
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