Aan:
College van Burgemeester en Wethouders Zeist
Zeist, 2 oktober 2015
Betreft: Centrumvisie
Geacht college en in het bijzonder wethouder Fluitman,
Op 3 maart 2015 hebben wij in een brief aan de gemeenteraad onze zorgen geuit over de gevolgen
van het aannemen van de Centrumvisie door de raad en in het bijzonder m.b.t. een verwachte
toename van sluipverkeer door de wijk Wilhelminapark. De raad heeft de Centrumvisie vastgesteld
op basis van een geschatte toename van het verkeer door de wijk Wilhelminapark zonder dat deze
voor inspraak was voorgelegd aan de bewoners.
In juni 2015 is berekend dat de Centrumvisie waarschijnlijk leidt tot verdubbeling van verkeer door
het Wilhelminapark. Wij brengen in herinnering dat eind 2013 een plan geopperd werd (variant 1a)
waarbij de doorstroming van verkeer door het centrum juist verbeterd zou worden. Deze variant zou
leiden tot een halvering van verkeer door het Wilhelminapark (Prins Hendriklaan).
De wijk Wilhelminapark is beschermd dorpsgezicht. De bewoners van de wijk Wilhelminapark zijn
zorgvuldig met de wijk. Zij onderhouden huizen en tuinen goed en houden de wijk Wilhelminapark
schoon. Zij waren tot nog toe verheugd dat de gemeente Zeist de waarde van de wijk inzag en de
wijk tot beschermd dorpsgezicht verklaarde. De wijk Wilhelminapark, als belangrijk cultureel
erfgoed, leek bij de gemeente in goede handen.
De centrumvisie heeft de bewoners van de wijk Wilhelminapark ernstig verontrust. Uit in de wijk
gehouden enquetes blijkt dat bijna alle bewoners (meer dan 95%) tegen de centrumvisie zijn. De
mogelijkheden om de verkeerscirculatie te verbeteren zonder toename van het verkeer in de wijk
Wilhelminapark lijken onvoldoende onderzocht te zijn. De huidige centrumvisie heeft daarom geen
enkel draagvlak in de wijk Wilhelminapark.
Wij vragen u dringend om meer mogelijkheden, met name variant 1a te onderzoeken en door te
rekenen. Wij verzoeken u om voorlopig geen veranderingen aan te brengen in de huidige
verkeerssituatie tot de werkelijk voor alle partijen beste variant vastgesteld is. Alleen dan zal er
draagvlak zijn voor de Centrumvisie.
Hoogachtend,
Het bestuur van de buurtvereniging Rond het Wilhelminapark

