Steun het Burgerinitiatief verkeer centrumvisie
en stuur ook een zienswijze in!
Stichting Beter Zeist, een aantal burgerorganisaties en burgers zijn erg verontrust over
de gevolgen van de voorgenomen verkeersbesluiten. Zij vragen de raad de zelf bedachte
verkeersvariant te heroverwegen. Deze is vooraf nooit besproken met de burgers en met
andere belanghebbenden. Zij willen een Ronde Tafel met de samenleving over deze
variant en de gevolgen ervan.
Wilt u omrijden?
De gevolgen zijn ingrijpend. Verder zijn ze nog niet volledig te overzien, ook niet door de
gemeente. De knip van het autoverkeer langs Albert Heijn (tunneltje afbreken) leidt tot
veel omrijden door de omliggende buurten. De effecten stralen uit naar Centrum-west en
Dichtersbuurt, Valckenbosch, Wilhelminapark, Lyceumkwartier en zelfs Kerckebosch.
Volgens de huidige berekeningen van de gemeente krijgen sommige wegen minder
verkeer, maar andere juist veel meer. Afspraken met bepaalde buurten en straten leidt
weer tot meer verkeer elders: het waterbed effect. Deze aanpak van de gemeente zorgt
ook voor verdeeldheid tussen buurten en bewoners van verschillende straten. Veel beter
is het de oorzaak aan te pakken: dus niet het tunneltje bij Albert Heijn afsluiten en geen
knip voor bussen bij de (korte) Weeshuislaan.
Belcour lobby
Niemand heeft de afgelopen jaren bij de gemeente geklaagd over dat tunneltje. Maar de
vastgoedexploitant(en) van het zieltogende Belcour willen graag betere verbindingen met
de Slotlaan en het Voorheuvelplein. Dat zou meer klanten moeten trekken. Daarom
wordt alles uit de kast gehaald om het autoverkeer om te leiden. De gemeente kijkt
kennelijk vooral naar de uitbaters in plaats van naar de burgers. Maar iedereen weet:
zonder aantrekkelijke winkels geen klanten. Laat de exploitant de huren eens flink
verlagen, dan heb je nog kans dat er interessante winkels komen en vooral blijven.
Ontwerp besluiten
Er liggen nu 6 (eerste) ontwerpbesluiten. Daarop kunnen burgers tot 18 mei officieel
reageren. Geen zienswijze indienen betekent dat u uw rechten verspeeld bij een
vervolgprocedure. U kunt dan geen invloed meer uitoefenen op het eindresultaat.
Iedere Zeistenaar kan een zienswijze indienen bij het college van B&W. Dat heeft de
gemeente uiteindelijk toegezegd. Het opstellen van een zienswijze is niet zo moeilijk
want er ligt een voorbeeld. Dat kunt u naar uw eigen situatie invullen en aanpassen.
Grijp uw kans en laat van u horen ruim voor 18 mei, anders bent u te laat
Dat kan op twee manieren en het liefst allebei.
1 Ondersteun het burgerinitiatief over de verkeersplannen. Het gaat om het houden van
een inspraakbijeenkomst en het herbeoordelen van de besluiten in de gemeenteraad, zie
http://beterzeist.nl/?page_id=8692.
2 Dien een zienswijze in om uw rechten te behouden en aan te geven wat uw belang is,
zie http://beterzeist.nl/?page_id=8687#zienswijzen. Daar staat ook een voorlopig
overzicht van de wegen met toename van verkeer, maar dat kan zo weer veranderen.
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