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Betreft: zienswijze van BVW-Zeist op afsluiting Tunneltje bij de Klinker voor doorgaand
verkeer
Geacht College,
Als Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ zijn wij verheugd dat u onze bezwaren
tegen het afsluiten van het Tunneltje bij de Klinker vanwege de te verwachten
verkeerstoename in onze wijk vroegtijdig hebt onderkend. Onze zorgen hieromtrent
hebben u ervan overtuigd dat aanvullende maatregelen in de Wilhelminaparkbuurt
noodzakelijk zijn om doorgaand vracht- en sluipverkeer te weren zodat onze wijk
“Beschermd Dorpsgezicht” veilig en leefbaar blijft.
 CONSTRUCTIEF OVERLEG – TEVREDEN BEWONERS
In het afgelopen jaar is door onze verkeerscommissie constructief overleg gevoerd met
onder anderen Wouter Das om te komen tot een evenwichtig wijkverkeersplan. De
voorgestelde aanvullende verkeersmaatregelen zijn in maart j.l. door de gemeente
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van onze Klankbordgroep met
vertegenwoordigers van alle straten in onze wijk. Aansluitend hierop zijn
wijzigingsvoorstellen gedaan, die de verkeerscirculatie ten goede zullen komen.
Bovendien kunnen deze, zo blijkt uit reacties, op instemming rekenen van de meeste
bewoners van onze wijk.
 DRINGEND VERZOEK VOOR FASE 1
Zodra het Tunneltje na de zomervakantie niet meer voor het doorgaande verkeer
toegankelijk is moet wat ons betreft de eerste fase van verkeersmaatregelen direct
ingaan. Anders ontstaan onherroepelijk knelpunten en verdere ergernissen in onze wijk.

Het gaat om verkeersmaatregelen in de Stationslaan, Bethaniëlaan, Pauw van
Wieldrechtlaan, Parklaan en Boslaan. Wij hechten aan een directe koppeling van sloop
Tunneltje en de gewenste verkeersmaatregelen in fase 1 voor onze wijk.
 AFSLUITING TUNNELTJE NIET WENSELIJK
Via deze zienswijze willen wij opnieuw benadrukken dat het afsluiten van het Tunneltje
voor gemotoriseerd verkeer niet onze voorkeur geniet. Hiermee wordt de Noord-Zuid
verbinding door het centrum verbroken met vergaande gevolgen voor de toegang tot
het centrum en de afwikkeling van het verkeer in de omliggende buurten. Een
alternatief verkeersmodel hebben wij al eerder gepresenteerd aan de wethouders M.
Fluitman en R. Luca; desgewenst kunnen we u nogmaals de details toesturen.
Een aantal andere besluiten heeft wel onze instemming, zoals het afsluiten van de Korte
Steynlaan en de openstelling van het busstation voor gemotoriseerd verkeer in de
richting van de Boulevard. Wij hebben al eerder gepleit voor een autoluwe Slotlaan met
twee gescheiden (verhoogde) fietspaden over de gehele lengte vanaf de Hogeweg tot de
Rotonde. Dat zal leiden tot meer veiligheid voor fietsers en verdere ontmoediging c.q.
behoedzaamheid van het gemotoriseerd verkeer.
 AANVULLENDE WENSEN VOOR FASE 2
Er zijn nog meer wensen voor onze buurt. Deze komen zoals afgesproken in fase 2 aan
de orde. Wij noemen uitbreiding van het vergunningparkeren en het instellen van
parkeerverboden in straten die nu vol staan met auto’s van winkelpersoneel en
bezoekers van het centrum die gratis willen parkeren en daarmee de parkeergarages
mijden. Ook pleiten wij ervoor om in sommige straten stoepen te verbreden om vooral
ouderen met hulpmiddelen en schoolkinderen- al dan niet met hun ouders met
kinderwagens- in staat te stellen zich op een veilige manier door onze wijk te
verplaatsen. Dit in combinatie met het instellen van éénrichtingverkeer daar waar het
effectief kan werken.
Via onze (openbare) website www.wilhelminaparkzeist.nl houden wij onze
buurtgenoten op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het wijkverkeersplan en het
contact dat wij hierover met u als gemeente hebben.
Wij willen de komende tijd graag met u en uw ambtenaren onze constructieve
gesprekken continueren om aldus te komen tot (verkeers)maatregelen, die voldoen aan
onze wensen voor een veilige, groene en leefbare Wilhelminaparkbuurt en die kunnen
rekenen op een breed draagvlak onder de bewoners.
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