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Jagerlaan 65, 3701 XH Zeist
Slotlaan 210-C, 3701 GT Zeist
1e Hogeweg 10-I, 3701 HK Zeist

Bewonersinitiatieven Zeist

Zeist, 7 september 2015
Beste bewoners van het Wilhelminapark e.o,
Zoals u weet heeft de gemeenteraad de Centrumvisie goedgekeurd die moet
zorgen voor een aantrekkelijker winkelcentrum met minder verkeer. BiZ steunt de
Centrumvisie, maar vindt dat deze niet ten koste mag gaan van andere wijken.
Zoals bekend wordt het tunneltje bij het Emmaplein (de Klinker) straks een
busbaan. Doorgaand verkeer wordt zo geweerd. Bewoners en bezoekers van
het centrum kunnen dan per auto niet langer via de Hogewegen richting
Laan van Beek & Royen het centrum uitrijden, maar zullen omrijden via de
Antonlaan, Lyceumlaan, Lindenlaan, Prof. Lorentzlaan en Jagersingel.
Óf vanaf de Antonlaan, Korte Steynlaan en Slotlaan binnendoor gaan over de
Stationslaan, Prins Hendriklaan, Huydecoperweg en Woudenbergseweg.
Uit verkeerssimulaties van de gemeente blijkt dat door sluipverkeer de verkeersintensiteit op de Stationslaan en Prins Hendriklaan zal verdubbelen.
Eénrichtingsverkeer op de Huydecoperweg tussen de Wilhelminaparkrotonde
en de Woudenbergseweg (in de richting van de Prins Hendriklaan) en op de
Boslaan (richting Prins Hendriklaan) kan dit voorkomen.
Wilt u sluipverkeer door uw wijk tegengaan, teken dan de petitie op de
achterzijde en bezorg deze, liefst voor 21 september, op Slotlaan 210-c,
3701 GT Zeist (t/o de Tuinen en Blokker). Per e-mail reageren kan ook:
bizzeist@gmail.com. BiZ biedt deze dan aan de politiek aan en zorgt ervoor
dat uw mening wordt gehoord.
Met dank voor uw medewerking,
BiZ (Bewonersinitiatieven Zeist).
N.B. Als u niet achter de petitie staat, dan vragen wij u om ook te reageren.
Uw mening kan dan - binnen de centrumvisie - bijdragen aan een oplossing.

Petitie om sluipverkeer door de Wilhelminaparkwijk te voorkomen
Ik teken de petitie voor éénrichtingsverkeer op de Huydecoperweg (richting Prins Hendriklaan) en
de Boslaan (richting Prins Hendriklaan).
Lever deze petitie in bij BiZ (Bewonersinitiatieven Zeist), Slotlaan 210-c (t/o de Tuinen en Blokker),
of stuur een mail aan bizzeist@gmail.com.
Wij bieden deze dan aan aan Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad.
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