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Zeist, 16 september 2016 

Betreft: sloop Tunneltje bij de Markt 

Zeer geacht College, 

De Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ heeft kennisgenomen van de aankondiging dat de 
sloop van het tunneltje bij de Markt aanstaande is. Als gevolg van de werkzaamheden is er tijdelijk 
geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer. Onze wijk zal tot medio half november te maken krijgen 
met een toenemend verkeersaanbod. 0ok al wijzen de omleidingsroutes zoals vermeld op de site 
‘CentrumZeistVernieuwt’ anders uit. Dat baart ons uiteraard zorgen, al realiseren wij ons dat wij even 
door de zure appel heen moeten bijten. Daarna gaat de weg ter hoogte van de Markt voorlopig weer 
open voor het verkeer met als uiteindelijk doel deze doorgang door het centrum van Zeist niet langer 
mogelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer. 

Zoals wij als buurtvereniging eerder vele malen hebben betoogd zijn wij tegen het schrappen van de 
Noord-Zuid verbinding in het centrum van ons dorp. Wij hebben alternatieven aangedragen voor het 
instand houden van een dergelijke verbinding via de Mr de Klerkstraat. Ook vanuit onze wijk hebben 
individuele burgers bij u zienswijzen ingediend die dit bezwaar onderstrepen. Wij spreken de wens 
uit dat u ook deze zienswijzen op haalbaarheid zult toetsen. 

Als buurtvereniging voeren wij al geruime tijd met de gemeente Zeist constructieve gesprekken over 
het wijkverkeersplan. Met vertegenwoordigers van alle betrokken straten is hierover gezamenlijk 
met de projectgroep de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd. Over de grote lijnen van de 
verkeersaanpassingen om doorgaand (zoek- en vracht)verkeer te weren, bestaat onder de bewoners 
van het Wilhelminapark een breed draagvlak, alsmede hebben we de hoop dat door invoering 
vergunningparkeren ook onnodig verkeer geweerd kan worden. We realiseren ons dat wij niet voor 
alle buurtgenoten spreken, maar we zijn ervan overtuigd dat de oplossingen die het wijkverkeersplan 
bieden voor een groot deel tegemoet komen aan onze wensen en voorlopig onze zorgen over 
drastische verkeerstoename als gevolg van de Centrumplannen wegnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur en verkeerscommissie van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark, 

WMC van Basten-Malipaard, voorzitter 
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