
 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad van Zeist 
Het Rond 1, Postbus 513, 3700 AM Zeist 

Zeist, 29 mei 2016 

Zeer geachte leden van de Raad, 

Verontruste bewoners van Pauw van Wieldrechtlaan, Boslaan en Bethaniëplein èn bestuur en 

verkeerscommissie van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark hebben besloten om nogmaals 

hun gezamenlijk eensgezinde standpunt over uw besluit van 3 maart 2015 om het tunneltje bij het 

Emmaplein niet meer open te stellen voor alle autoverkeer middels dit ingekomen stuk te 

accentueren. Uit hun eerder ingebrachte zienswijzen is wellicht niet duidelijk genoeg gemaakt dat er 

in onze buurt absolute eensgezindheid bestaat over de kern van de problematiek. 

Zij sluiten zich aan bij bijna iedere indiener van een zienswijze of reactie op uw besluit van maart 

2015 en hechten er grote waarde aan nu gezamenlijk aan te geven dat zij TEGEN de afsluiting van 

het tunneltje zijn omdat hierdoor een blokkering ontstaat van de vitale Noord-Zuidverbinding door 

het centrum van Zeist.  

Zij zijn en blijven verbaasd dat tot op heden uw beweegredenen en motivatie niet duidelijk zijn 

gecommuniceerd waarom dit, in veler ogen, ongunstige besluit genomen is. Ook de cijfermatige 

onderbouwing is onduidelijk en onvolledig gebleven voor welke variant dan ook.                              

Deze onduidelijkheid werkt de negatieve stemming die thans in heel Zeist ontstaan is in de hand. Dit 

besluit is volgens hen niet alleen ongunstig voor de bewoners in het centrum van Zeist maar voor 

heel Zeist en zelfs voor het winkelend publiek uit de regio. Na sluiting van het tunneltje als 

doorgaande route voor het verkeer leidt vrijwel elke te nemen verkeersmaatregel tot stagnatie en 

verwarring bij de weggebruiker. Ook voor de Zeistenaren zelf. Het zorgt bovendien voor grote 

verkeersproblemen in de omliggende buurten. 

Zij verwachten van u dat u zich goed beraadt over de achtergronden en de gevolgen van uw besluit 

teneinde de samenhorigheid in ons mooie dorp in stand te houden en te bevorderen. Wij leven in 

een democratie en dat betekent dat niet iedereen zijn zin kan krijgen. Maar we vinden wel dat er met 

oog voor proportionaliteit naar de beste oplossing gezocht moet blijven worden. Dat kan prima in 

tweede termijn. Terug kunnen komen op een eerder genomen besluit getuigt van kracht en houdt     

-letterlijk- de weg open naar een oplossing die op draagvlak onder de Zeister bevolking kan rekenen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur en verkeerscommissie van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark 
WMC van Basten-Malipaard, voorzitter 
Namens verontruste bewoners van Pauw van Wieldrechtlaan, Boslaan en Bethaniëplein 
R. Westra   B. Knip    T. Spoelstra 


