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Persbericht van Bewonersinitiatieven Zeist, Stichting Beter Zeist, Bewonersvereniging Rond het
Bethaniëplein en de Vereniging van Eigenaars Grande Belleville (21 november 2015)
‘Geen 8.500 auto’s per dag over het busstation’
Onder dit motto komen bewoners rond het Bethaniëplein in actie tegen het besluit van het College van
B & W om vanaf 2017 auto’s over het busstation in Zeist te laten rijden.
Nu rijden die nog over de achterliggende Antonlaan. Vanwege de plannen van een megasupermarkt op
het voormalige Eneco-terrein (hoek Antonlaan-Steynlaan) en het extra verkeer dat dat met zich mee
brengt, wil het College op dit deel van de Antonlaan eenrichtingsverkeer invoeren. Die superrotonde is
tegen het zere been van de bewoners.
De bewonersvereniging ‘Rond het Bethaniëplein’ en de VvE’s ‘Grande Belleville’ hebben zich tegen
de plannen gekeerd en worden daarin gesteund door de Stichting Beter Zeist en Bewonersinitiatieven
Zeist (BiZ). Ook de Bewonersvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ is tegen het besluit.
Openstelling van het busstation zorgt volgens de organisaties voor meer verkeer, aantasting van het
beschermd dorspgezicht van het Bethaniëplein, onveilige situaties voor busreizigers, verminderd
woongenot en planschade.
Verkeer over het busstation is volgens hen ook helemaal niet nodig. Een betere afstelling
van de stoplichten en een extra rijstrook voor bezoekers van de eventuele supermarkt kunnen zorgen
voor een betere doorstroming, terwijl sluiting van het tunneltje op de markt en de autoluwe Slotlaan er
aan bijdragen dat doorgaand verkeer straks om het centrum rijdt in plaats van erdoor.
Bovendien ontstaat een nieuwe omleiding vanaf de Antonlaan als het verkeer niet langer rechtdoor
richting rotonde kan vanwege het instellen van eenrichtingsverkeer op de Antonlaan.
Een onwenselijke situatie met groot gevaar voor (jeugdige) fietsers op de Slotlaan ter hoogte van de
Korte Steynlaan en voor kinderen die de Jumbo bezoeken.
De organisaties roepen daarom iedereen op om op 7 december de informatieavond over de
verkeersmaatregelen bij te wonen.
Deze wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om half acht.
Meer informatie over de Wending en de voorgestelde verkeersmaatregelen vindt u op:
www.zeist.nl/verkeercentrum, www.facebook.com/bizzeist en www.beterzeist.nl.
Reacties zijn welkom via bizzeist@gmail.com.

