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Geachte bewoners van Duivenhorst, Willem Coxlaan en Vijverhof,
Al geruime tijd zijn we met elkaar in overleg over de looproute van het Willem Arntszterrein door
Duivenhorst naar het centrum/station en vice versa. Duidelijk is dat de wijk Duivenhorst teveel overlast
ervaart van de passantenstromen. We weten dat deze overlast grotendeels wordt veroorzaakt door
patiënten, ongeveer evenredig uit alle drie de instellingen.
Duivenhorst is een klein, op zich staand en kinderrijk buurtje, dat in feite alleen voor bestemmingsverkeer
is ingericht. In januari van dit jaar hebben we samen met de instellingen geprobeerd om de wandelaars te
bewegen om een andere route te nemen. De looproute door Duivenhorst is nooit bedoeld als hoofdroute.
De gemeente heeft geïnvesteerd in een logische hoofdroute via het bos. Deze route is speciaal hiervoor
aangelegd en ook uitgebreid en verbeterd in het najaar van 2018. De bedoeling was om zo in ieder geval
de passantenstromen te verdunnen.
Niet het gewenste effect
Dit alles heeft niet tot het gewenste effect geleid. Er is opnieuw een aantal incidenten voorgevallen en
bewoners ervaren nog (te)veel overlast. Er is daarom meer nodig in Duivenhorst om een einde te kunnen
maken aan deze overlast en gevoelens van ongerief en onveiligheid.
Toegang Duivenhorst met hek
In overleg met bewoners van Duivenhorst heeft de gemeente nu besloten de toegang naar Duivenhorst te
wijzigen. Bovenaan de trap komt een hek met een pincodetoegang. Bewoners van Duivenhorst en de
Willem Coxlaan krijgen de beschikking over deze pincode. Zij kunnen gebruik blijven maken van de trap.
Het hek komt op de plek van de opening, van zo’n 2 meter hoog. De hoogte wordt aangesloten op het
huidige hek, dat ook tot 2 meter wordt verhoogd. Het hek is een degelijke, mechanische oplossing,
waarvoor geen stroomvoorziening nodig is. De brandweer heeft meegekeken met deze oplossing en ziet
geen bezwaar voor de brandveiligheid.
Bij de ingang van Duivenhorst (vanaf de Dolderseweg) en bij het te plaatsen hek komen bordjes met
bewegwijzering voor voetgangers. De instellingen zullen hun patiënten/bewoners en medewerkers
informeren.
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Het is de gemeente bekend dat enkele bewoners van de Willem Coxlaan en van Duivenhorst geen
voorkeur hebben voor het afsluiten van de trap. Met de ‘pincode’ oplossing en dus de mogelijkheid voor
bewoners om de uitgang te kunnen blijven gebruiken, komen we tegemoet aan dit bezwaar. Het
verminderen van de overlast en het bevorderen van een veiligere buurt weegt voor de gemeente zwaar.
We gaan monitoren of de maatregel het gewenste effect heeft.
Planning
De realisatie van het hek is maatwerk en laat 12-16 weken op zich wachten. Dat betekent dat we eind
september/begin oktober kunnen starten met het inmeten en plaatsen van het hek. Tegen die tijd
informeren we u daarover. We zullen op de gebruikelijke wijze de benodigde vergunningaanvraag
publiceren.
Vinger aan de pols
We blijven graag met u in contact over de situatie. We zullen vinger aan de pols blijven houden om te
bezien of deze maatregelen zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij onze klantenservice zeist@zeist.nl of
via telefoonnummer 14 030.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
namens dezen,

Kristel Versteeg
Concernmanager
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