VVE Grande Belleville
p\a Slotlaan 363
3701 GJ Zeist
Leden: Gemeente Zeist
Spoorweg Pensioenfonds
VVE Antonlaan
VVE Boulevard
VVE Korte Steynlaan
VVE Slotlaan

Aan de gemeenteraad van de gemeente Zeist,
Postbus 513,
3700AM Zeist.
Zeist, 6 november 2015.
Onderwerp: “ronde tafel” van 12 november
2015 over bestemmingsplan
“Steynlaan/Antonlaan”.
Geachte raad,
Reeds eerder hebben wij ons commentaar en zienswijze op het
bestemmingsplan “Steynlaan/Antonlaan” aan u voorgelegd. Uiteraard willen
wij onze opmerkingen over de uitgebrachte “Nota van zienswijzen” nu ook
aan u voorleggen.
Onze opmerkingen betreffen met name de verkeerstechnische consequenties
van dit plan.Wij hebben meerdere malen aan uw raad en ook aan het college
om meer helderheid gevraagd over de gehanteerde uitgangspunten en meer
aandacht voor de consequenties van de voorgenomen verkeersafwikkeling.
Eind april hebben wij hierover een gesprek met wethouder Fluitman gehad.
Hij zegde ons toe dat wij bij het door uw raad gevraagde nader onderzoek
naar nut en noodzaak van de voorgestelde ingrepen rondom Grande
Belleville en de consequenties daarvan, zouden worden betrokken.
Sinds kort zijn wij dan ook in constructief overleg met uw
verkeersdeskundige.
In de “Nota van zienswijzen” wordt aangegeven dat de oplossing van de
verkeersproblematiek los gezien moet worden van het voorliggende
bestemmingsplan. Terwijl in ons overleg en ook uit uw eerdere
raadsuitspraken naar voren komt, dat de verwachte verkeersproblemen
veroorzaakt worden door de komst van de supermarkt.
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Wij zouden het jammer vinden en ook niet begrijpen als ons constructieve
overleg doorkruist zou worden door overhaaste beslissingen van uw raad. Te
meer daar uw raad zelf om aanvullend onderzoek gevraagd heeft maar dit
dus nog niet ontvangen heeft. Omdat de uitkomsten van het constructieve
overleg nog niet bekend zijn, kunnen wij onze en het college haar eventuele
bemerkingen nog niet aan u voorleggen. De “ronde tafel” van 12 november
komt daarom te vroeg. Wij verzoeken u dan ook het resultaat van ons overleg
af te wachten voordat u tot besluitvorming over het bestemmingsplan
overgaat.
In afwachting van uw reactie.
Hoogachtend,
Voorzitter VVE Grande Belleville,
Ton (A.G.) van Dinten
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