Aan de gemeenteraad van Zeist
CC: College van B&W Zeist, media
Zeist, 03 maart 2015
Per e-mail
Betreft: Besluitvorming Centrumvisie met verkeerscirculatie
Geachte raad,
Op 3 maart staat de besluitvorming gepland over het Centrumvisie inclusief de
voorgestelde verkeerscirculatie. Als buurtorganisatie hebben we daar onlangs kennis
van kunnen nemen, aangezien de raadsgriffie het betreffende amendement en de
moties pas op 26 februari heeft verspreid. Uit de thans beschikbare stukken blijkt dat het
verkeersvoorstel op basis van het amendement een combinatie behelst van elementen
van eerdere varianten (2a en 2a alternatief) met bovendien toevoeging van nieuwe
onderdelen. Daardoor verdient het wat ons betreft inhoudelijk de status van een nieuwe
variant.
Verder is ons duidelijk geworden dat voorafgaande aan de besluitvorming geen
doorrekening van de verwachte verkeersintensiteiten zal plaatsvinden. Een dergelijke
doorrekening is voor het Wilhelminapark als woonbuurt en bovendien als beschermd
dorpsgezicht van groot belang. Volgens het amendement wordt de noord-zuid gerichte
doorstroom van het autoverkeer door het centrum afgesloten. Daardoor dreigt een
toename van het sluipverkeer door de buurten rondom het centrum. Voor het
Wilhelminapark was in de afgewezen variant 2a al eerder (in circulatie 4 van 2013)
gerekend op een verdubbeling van het autoverkeer.
Wij krijgen het gevoel dat we wat het Wilhelminapark weer terug bij af zijn. Wij vragen
dan ook, voordat besluitvorming over de visie plaatsvindt, de verkeersgevolgen van het
amendement door te rekenen en op basis daarvan voor belanghebbenden inspraak te
organiseren.
Thans in de besluitvorming doorpakken lijkt daadkrachtig, maar zorgt juist voor
weerstand tijdens het vervolgtraject van de uitvoeringsbesluiten. In dit verband wijzen wij
ook naar art. 3:2 Abw. onderzoekplicht en de daarop berustende richtinggevende
uitspraken.
Mocht u ondanks onze vraag om inspraak met doorrekening van de verkeerseffecten nu
al willen besluiten over de visie inclusief de verkeerscirculatie, dan vragen wij u om de
volgende harde toezegging. Daarbij gaat het om een juridisch houdbare beleidsuitspraak
dat bij de uitvoeringsbesluiten en de realisering van de plandelen van de centrumvisie
de toename van het autoverkeer wordt tegengegaan voor de omliggende buurten, in ons
geval het voor Zeist beeldbepalende Wilhelminapark.
Wij wensen u wijsheid bij de besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
Namens de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark
Mevr. W.M.C. van Basten-Malipaard, voorzitter

