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Geachte College,
Een van de verkeersbesluiten die door u in het kader van de Centrumvisie zijn genomen,
betreft het omdraaien van de rijrichting op de Torenlaan. Hiermee wordt voorkomen dat
automobilisten vanaf de Meester de Klerkstraat direct rechtdoor rijden via de Torenlaan
in plaats van over de Antonlaan.
De uitkomsten van de uitgevoerde verkeerssimulaties laten zien dat de sluiting van het
tunneltje en het vervallen van de route door de parkeergarages leiden tot een
aanzienlijke toename van het gebruik van de (sluip)route Antonlaan - Jagerlaan Bergweg. Dit mede als gevolg van de lange wachttijden bij de stoplichten op het
kruispunt Antonlaan - Steijnlaan.
Op de woonstraten Jagerlaan en Cronjélaan mag in twee richtingen worden gereden,
wat op deze smalle straten zorgt voor druk verkeer direct langs de gevels van de huizen.
Door op (een deel van) deze straten eenrichtingsverkeer in te voeren wordt het
bestaande sluipverkeer beperkt en een toename ervan voorkomen.
BiZ heeft vorig najaar een enquête gehouden onder de bewoners van de Jagerlaan en
aangrenzende straten. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met de schoolleiding van
kleuter- en basisschool de Hoeksteen en BSO Kiekeboe. Hieruit bleek dat 95% van de
bewoners. en de schoolleiding. voorstander is van invoering van eenrichtingsverkeer op
de Jagerlaan. Ook ouders van schoolgaande kinderen dringen aan op maatregelen ter
verbetering van de voor kinderen onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie rond de school.
Zie a.u.b. de sheets uit de presentatie van 9 november en het verslag van de BiZenquête waarvoor u - vanwege de omvang - een download-link ontvangt via WeTransfer.
Op basis van de uitkomsten zijn in overleg met Wouter Das enkele aanvullende
verkeersmaatregelen ontwikkeld. Deze beperken het huidige sluipverkeer en voorkomen
een toename als gevolg van de Centrumvisie. De maatregelen passen bij de
preventieve maatregelen zoals ontwikkeld zijn voor het Wilhelminapark.
De aanvullende maatregelen voorzien in het invoeren van eenrichtingsverkeer op de
Jagerlaan tussen parkeergarage Voorheuvel en de Torenlaan (richting Torenlaan) en de
Cronjélaan (richting Jagerlaan), waarbij de Hoeksteen goed bereikbaar blijft.
Eenrichtingsverkeer op de Cronjélaan is nodig om het ontstaan van een nieuwe
sluiproute Antonlaan - Cronjélaan - Steijnlaan tegen te gaan.
We vragen u daarom om deze extra maatregelen op te nemen in uw aanvullend
verkeersbesluit van 8 maart a.s.
Met dank en vriendelijke groet,

Bewonersinitiatieven Zeist (BiZ),
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