Aan het college van B&W gemeente Zeist
Postbus 513, 3700 AM Zeist
Ook per e-mail E-mail: zeist@zeist.nl
cc naar beterzeist@gmail.com

Zeist, 13-05-2016

Betreft: verkeersmaatregel 4: verkeersbesluiten centrumvisie d.d. 6 april 2016
Geacht college,
Ondergetekende tekent hierbij bezwaar aan tegen uw voorgenomen verkeersmaatregel
4: het tweerichtingsverkeer invoeren voor het eerste deel van de Oude Arnhemseweg.
Ik geef mijn bezwaren puntsgewijs aan:
1. Dit deel van de Oude Arnhemseweg wordt al gekenmerkt door veel overlast voor
bewoners, veroorzaakt door klanten van Domino’s Pizzeria die in ongekende
mate wild parkeren en daarnaast veel zwerfafval achterlaten. De veel te wild
rijdende pizzakoeroers komen daar nog bovenop, en ik ben zelf reeds 2x bijna
overreden door zo’n koerier. Voor uw informatie: op dit deel ontbreekt elke vorm
van handhaving.
2. De bevoorrading van Duetz brengt heel veel besteldiensten in beweging, die
allen op dit stukje moeten manoeuvreren om goed bij de leveranciersingang te
komen. Op dezelfde hoogte zit al de interieurwinkel van de gebrs. Becker, die
uiteraard ook leveranciers hebben. Dit bezorgverkeer zorgt al regelmatig voor
vertraging, opstopping en soms gevaar op dit gedeelte. Wij voorzien dat het voor
vertrekkende bodediensten moeilijker wordt weer in het verkeer in te voegen
omdat er nu met verkeer van twee richtingen rekening moet gaan worden
gehouden.
3. Er zal meer parkeerdruk komen op Lommerlust, terwijl dit al zwaar belast is.
Menig vergunninghouder voor dit gebied kan al slechts met moeite een plek
vinden en dat zal erger worden. Verkeer dat als klant komt voor de 3 a 4
bedrijven op dit stuk zullen dus willen keren om terug te gaan naar de
Montaubanstraat. Daarvoor ontbreekt de ruimte en dus zal deze groep in grote
mate de gehele Lommerlustring gebruiken om te keren. De voortreffelijke
veiligheid voor spelende kinderen verdwijnt daarmee volledig, en het wachten is
op het eerste ernstige ongeval dat hier gaat plaatsvinden.
Het is onbegrijpelijk dat de bewoners van Lommerlust dit in de peiling niet
hebben voorzien, en ik weet zeker dat zij kort nadat deze voorgenomen
maatregel is ingevoerd op hun standpunt zullen terugkomen en zullen verzoeken
dit weer ongedaan te maken. Als regeren (en dus ook besturen) nog steeds
vooruitzien is zult u dus moeten laten zien dat u wijzer bent dan de vox populi.
Over het geheel der maatregelen ben ik in zoverre verbijsterd v.w.b. de punten van
efficiënte besteding van middelen (immers moet de bevolking nu opdraaien voor de
kosten van verbeteringen die louter worden genomen t.b.v. de exploitanten van het
zakelijk onroerend goed terwijl dit tot het ondernemersrisico behoort).
Daarnaast maak ik mij zorgen om het milieu, ik vraag me af en hoeverre er een
milieueffect Rapportage is voor de door u voorgenomen maatregelen. Ik wijs u er
daarenboven op dat elk stoplicht, elke rotonde en elke drempel leidt tot een hogere CO2
uitstoot en daarmee de doelstellingen voor de nabije toekomst vrijwel onhaalbaar maakt.

Tot slot blijkt Zeist niet echt gelukkig in het nemen van verkeersmaatregelen, waardoor
meerdere malen doorgevoerde veranderingen moeten worden teruggedraaid, aangepast
ofwel zorgen voor toegenomen verkeersinefficiëntie.
Het lijkt me dus goed alles nog eens kritisch te heroverwegen en de bevolking te laten
meebeslissen over de plannen.
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