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Verkeersmaatregelen Centrum

Geachte mevrouw, mijnheer,
Vanaf vrijdag 13 december 2019 is de route via de Markt weer opengesteld voor autoverkeer. Op
dezelfde dag is de Korte Steynlaan weer opengesteld in twee richtingen. In het eerste kwartaal van 2020
gaat ook de verbinding van de Slotlaan naar de Antonlaan via de Jagerlaan weer open.
Definitieve herinrichting openbare ruimte
De maatregelen zijn tijdelijk. Rood-witte barrières op de Markt/Voorheuvel scheiden het fietsverkeer van
het gemotoriseerd verkeer. Dit is voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Ook zetten we de
eerste periode verkeersregelaars in. Zij zullen de nieuwe situatie zo goed mogelijk befgeleiden.
Voor het openstellen van de Jagerlaan is iets meer voorbereidingstijd nodig. Deze straat wordt namelijk
gebruikt door verschillende soorten verkeersdeelnemers, zoals autoverkeer, fietsers en laad- en
losverkeer. De komende tijd worden de voorbereidingen getroffen voor de definitieve herinrichting in het
centrum. De planning van de uitvoering stemmen we af met omwonenden en ondernemers.
Evaluatie Centrumvisie
Vanuit de visie ‘Beleef Zeist groen, gezond, gastvrij’ werken we de afgelopen jaren, in samenspraak met
inwoners en ondernemers, aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum. De oorspronkelijke
bedoeling van de Centrumvisie was een autoluw centrum. Begin 2019 hebben wij daartoe een aantal
verkeersmaatregelen getroffen.
Dit najaar hebben we de Centrumvisie geëvalueerd. Veel gebruikers van het centrum bleken niet blij te
zijn met de nieuwe verkeersmaatregelen. De raad heeft op dinsdagavond 10 december het besluit
genomen om een aantal verkeersmaatregelen terug te draaien.
Het was een grote wens van vele ondernemers om de bereikbaarheid van het centrum nog ruim voor de
feestdagen te verbeteren. We hebben daarom beide maatregelen meteen de vrijdag daarop doorgevoerd.
Bezwaarmogelijkheid
Op 13 december zijn de benodigde verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. Hierop is
bezwaar en beroep mogelijk. Dat kan via www.zeist.nl/centrum.
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Meer informatie
Graag hadden wij u deze brief eerder gestuurd. Door de snelheid van de invoering van de wijzigingen is
dat helaas niet gelukt. Hopelijk heeft u al de informatie via andere kanalen van de gemeente ontvangen.
Voor de volledigheid sturen we u deze brief alsnog.
Op www.zeist.nl/centrum vindt u meer informatie en veel gestelde vragen met de antwoorden.
U kunt met vragen mailen naar zeist@zeist.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente via het
vijfcijferige telefoonnummer 14 030.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
namens dezen,
de teammanager Beheer Openbare Ruimte,

Ron Lamain a.i.
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