centrum Zeist
zeist vernieuwt!
In gesprek over verkeersmaatregelen
Verkeersbesluiten

Eerst in
gesprek

Op 3 maart 2015 heeft de
gemeenteraad de centrumvisie vastgesteld. Naast onder
meer nieuwe bestrating,
nieuw straatmeubilair en meer
groen, gaan ook verkeersmaatregelen zorgen voor
een aantrekkelijker centrum.
Voor veel van deze verkeersmaatregelen is een zogeheten
verkeersbesluit nodig.

Voordat de gemeente de
verkeersbesluiten daadwerkelijk neemt, wil ze
graag met belanghebbenden
in gesprek. De uitkomst
van de gesprekken wordt
meegenomen in de verdere
uitwerking van de plannen
en ze kunnen belangrijke
input geven voor de verdere
ontwerpen van de straten.

Wanneer?
Vanaf 15 juli kunnen belanghebbenden zich bij
de gemeente aanmelden voor een gesprek via
zeist@zeist.nl o.v.v. centrumvisie & verkeer.
Aanmelden kan tot 12 september (liefst eerder).
De gesprekken worden ingepland tussen
24 augustus en 27 september 2015.

Welke verkeersmaatregelen? *
Voor de volgende verkeersmaatregelen uit de centrumvisie zijn verkeersbesluiten nodig:
• Het afsluiten van de route via het tunneltje bij de Klinker voor autoverkeer, met
daarbij het openstellen van deze route voor het busverkeer. De rotondes
bij de Markt en Montaubanstraat worden verwijderd.
• Het afsluiten van de Korte Weeshuislaan en het instellen van eenrichtingsverkeer op de Slotlaan, tussen de Korte Weeshuislaan en 1e Hogeweg.
• Het instellen van eenrichtingsverkeer in het tunneltje bij de Meester de
Klerkstraat. Verkeer vanuit parkeergarage Belcour kan dan alleen nog maar
rechtsaf naar de Weeshuislaan.
• Het afsluiten van de Jagerlaan, ter hoogte van de Slotlaan.
• Het afsluiten van de parkeergarage Voorheuvel aan de zijde van de Markt.
• Het omdraaien van het eenrichtingsverkeer op de Torenlaan, tussen
Weeshuislaan en Jagerlaan om sluipverkeer te voorkomen.
• Het openstellen van de Oude Arnhemseweg in twee richtingen voor autoverkeer, tussen Lommerlust en de Montaubanstraat.
• Het afsluiten van de Rozenstraat nabij de Markt voor alle gemotoriseerd verkeer.
* Voor de verkeersmaatregelen Antonlaan – Korte Steynlaan – Busstation worden op een later
moment gesprekken georganiseerd.

Meer informatie
De verkeersmaatregelen en hun effecten zijn te
vinden op www.zeist.nl/verkeercentrum

