Inspraak BiZ - hoorzitting centrumvisie 15-01-2015
Geachte aanwezigen,
Omdat het moeilijk kiezen is uit twee kwaden, heeft BiZ twee nieuwe
verkeersvarianten toegevoegd aan die van B&W en 900 bewoners en winkeliers
de vraag gesteld: ‘welke variant wilt u?’
Dat leverde zo’n 300 reacties op. En u kent de uitslag: 0% kiest voor B&W-variant 1
(de Voorheuvelvariant), 2,5% voor B&W-variant 2 (met de bus in twee richtingen over de
Slotlaan en auto’s op het busstation), 55% voor BiZ-variant 3 (daarbij blijven de busroutes
hetzelfde en het busstation autovrij) en 35% kies voor BiZ-variant 4 (wel de bus in twee
richtingen over de Slotlaan, maar deze verder alleen voor wandelaars en fietsers).
Om deze reden stellen wij voor om de tweede B&W-variant op de volgende punten aan te
passen:
1) handhaving van de bus op de korte Weeshuislaan (die is met 18 meter breed genoeg voor
én een fraaie brede entree naar Belcour én een smalle busbaan);
2) houd het busstation autovrij (de autoluwe inrichting van de Slotlaan zorgt straks voor
minder verkeer op het kruispunt Korte Steynlaan - Antonlaan, en nieuwe stoplichten voor
een betere doorstroming);
3) voorkom doorgaand sluipverkeer door de parkeergarage tussen Jagerlaan en Weeshuislaan
(deze garage wordt nu in twee richtingen gebruikt als doorgaande weg en zorgt voor extra
verkeersdruk, overlast en gevaarlijke situaties).
Als de nieuwe B&W-variant op deze drie punten wordt aangepast, kan deze rekenen op de
steun van de steun van bijna 2/3 van de bewoners.
1/3 van de bewoners kiest voor een autovrije Slotlaan. Om tegemoet te komen aan hun
wensen vragen wij om de Slotlaan op zaterdag af te sluiten voor autoverkeer.
Misschien dat de volgende stap dan een autovrije Slotlaan is.
Ook Beter Zeist kiest voor dit traject. Lees hun bijdrage op de gemeentesite.
Tenslotte, van uitstel komt afstel. Dat zou jammer zijn. De herinrichting kan z.s.m. en
gefaseerd worden uitgevoerd. Als daarbij al te grote ingrepen worden voorkomen en
er jaarlijks wordt geëvalueerd, kan het bovendien met beperkte middelen.
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