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Sloop tunnel gaat door vanaf maandag 26 september 10 uur 
 

Op 23 september 2016 heeft de voorzieningenrechter het verzoek van Stichting Beter Zeist om een 

voorlopige voorziening rond het verkeersbesluit over de weg tussen de Weeshuislaan en de Voorheuvel 

(tunneltje), afgewezen. De uitspraak betekent dat de gemeente Zeist de uitvoering van het verkeersbesluit 

voor de tijdelijke afsluiting van de weg onder de tunnel bij de Markt mag voortzetten. De aannemer kan 

dus maandag 26 september om 10 uur beginnen met de afsluiting en sloop van de tunnel. De rechter gaf 

aan dat het besluit van de gemeente op juiste en zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.  

 

De sloop van de tunnel is nodig om begin 2017 te kunnen starten met het herinrichten van het Emmaplein 

en de Markt. Nadat de tunnel is gesloopt, gaat de weg in de loop van november weer open voor verkeer. 

De bus rijdt hier dan nog niet.  

 

Wethouder Marcel Fluitman: “Het is goed dat er nu helderheid is. We kunnen nu echt de start maken met 

de verbeterslag voor het centrum. Daarmee kunnen we voor onze inwoners een gezelliger en groener 

Emmaplein realiseren, waar het fijn is om te verblijven.”  

 

Rond de afsluiting en sloop is enige verkeershinder helaas onvermijdelijk. De gemeente doet er alles aan 

om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Er staan omleidingsborden en er worden verkeersregelaars 

ingezet. De gemeente en politie houden de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten en grijpen in als dit 

nodig is. Vanzelfsprekend ziet de gemeente er op toe dat vanaf november een verkeersveilige situatie 

ontstaat waarbij voetgangers veilig kunnen oversteken.  

 

Op www.centrumzeistvernieuwt.nl is meer informatie te vinden over de werkzaamheden aan de tunnel. 

Inwoners kunnen ook langskomen in het informatiecentrum, Korte Weeshuislaan 5 in Zeist. Het 

informatiecentrum is op donderdagen en vrijdagen open tussen 10 en 14 uur. Iedere donderdag tussen 11 

en 13 uur is een medewerker van de aannemer aanwezig om vragen te beantwoorden. 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

 

Voor meer informatie kunt u ons op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via het vijfcijferige 

telefoonnummer 14 030 en via persvoorlichting@zeist.nl. Buiten kantooruren zijn wij op dit e-mailadres 

bereikbaar.  

http://www.centrumzeistvernieuwt.nl/

