Aan de leden van de Gemeenteraad van Zeist
Het Rond 1, Postbus 513, 3700 AM ZEIST
Zeist, 13 januari 2016
Zeer geachte leden van de Raad,
Zoals wij in onze brief van 22 november hebben gemeld maken wij ons als Buurtvereniging
‘Rond het Wilhelminapark’ ernstig zorgen over de verkeersmaatregelen die voortvloeien uit
de Centrumvisie, die door uw Raad op 3 maart 2015 is aangenomen.Wij zijn verheugd dat het
College van Burgemeester en Wethouders onze zorgen deelt en heeft aangegeven positief te
staan ten aanzien van aanvullende verkeersmaatregelen om onze wijk veilig en leefbaar te
houden. De maatregelen zijn er op gericht doorgaand (sluip)verkeer te weren. Als Beschermd
Dorpsgezicht zijn we een woon- en verblijfsgebied. Dat moet vooral zo blijven.
In de afgelopen maanden is constructief overleg geweest met de gemeente Zeist. Wij willen
de dialoog – ook met u als Raad – graag gaande houden. Door contacten met diverse
belanghebbenden is ons bekend dat veel centrumbewoners moeite hebben met het afsluiten
van het tunneltje bij Belcour voor doorgaand verkeer. Hiermee wordt de noord-zuid
verbinding door het centrum van Zeist voor autoverkeer onmogelijk en moeten bewoners
flink omrijden om Zeist te verlaten. De aantrekkelijkheid van het winkelgebied wordt
hierdoor bepaald niet vergroot.
Als verkeerscommissie van de Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ hebben wij de
kaart van Zeist nog eens goed bestudeerd. Daarbij gekeken naar de verkeersaanpassingen die
voortvloeien uit het Centrumplan. Volgens ons is er één oplossing òf over het hoofd gezien òf
onvoldoende onderzocht en ook (nog) niet als serieus alternatief model doorgerekend:
Simpele en elegante oplossing:
Draai de rijrichting van de Mr. de Klerkstraat om. Geef het verkeer de mogelijkheid vanaf de
Weeshuislaan de Mr. de Klerkstraat in te rijden en gebruik te maken van de parkeergarage
onder Belcour. Samengevat: éénrichtingverkeer in de Mr. de Klerkstraat, in de richting van de
1e Hogeweg. Van daaruit rijdt men richting Slotlaan of 2e Hogeweg en kan men zo moeiteloos
Zeist verlaten. Op deze manier blijft een noord-zuid verbinding in stand en zullen veel
centrumbewoners opgelucht adem halen. Het raadsbesluit voor busverkeer via het Emmaplein
kan gehandhaafd blijven.
Om bevoorrading van winkels mogelijk te maken moet voor vrachtverkeer de mogelijkheid
bestaan op bepaalde uren vanaf de 1e Hogeweg de Mr. de Klerkstraat te bereiken.
Wij denken graag constructief mee en willen u als Raad dit voorstel uitdrukkelijk in
overweging geven. Een toelichting op korte termijn van onze kant is altijd mogelijk.
Bijgevoegd het betreffende Powerpoint-bestand in pdf.
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