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Datum

25 februari 2019

Ons kenmerk

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Onderwerp

Marc van der Burgt

Verkeerssituatie centrum e.o.

Geachte leden van de raad,
Sinds de invoering van de verkeersmaatregelen in het centrum heeft uw raad op verschillende momenten het
debat hierover gevoerd. Dit gebeurde naar aanleiding van verschillende vragen en moties. Bewoners en
ondernemers hebben een tweetal petities overhandigd en hebben ook in het centrum van Zeist hun geluid op
straat laten horen.
Wij zijn sinds de invoering van de verkeersmaatregelen het gesprek aangegaan met inwoners en
ondernemers. Dat deden wij buiten, bij het infopunt, bij ondernemers, op scholen, bij ouderen. Wij zullen dit
ook de komende tijd blijven doen. Enerzijds om de bedoeling van de Centrumvisie uit te leggen, anderzijds om
tot een grondige inventarisatie te kunnen komen van de signalen uit de samenleving ten aanzien van de
effecten van de verkeersmaatregelen.
Wij zijn blij te zien dat ook veel raadsleden het gesprek met de samenleving voeren en gevoerd hebben over
dit onderwerp, bijvoorbeeld bij het infopunt en bij de betoging van tegenstanders.
Wij hebben toegezegd u regelmatig op de hoogte te houden van de relevante ontwikkelingen op dit gebied.
Hierbij geven wij graag een eerste invulling aan deze toezegging.
Signalen:
Een eerste grove analyse laat zien dat de meeste signalen binnenkomen ten aanzien van:
- het verkeersplan in zijn totaliteit;
- de verkeerssituatie Wilhelminaparkbuurt;
- de verkeerssituatie Antonlaan;
- de verkeerssituatie Voorheuvel;
- de bereikbaarheid van ondernemers.
De signalen die wij binnenkrijgen, worden door ons allemaal goed bekeken en daar waar mogelijk in een
handelingsperspectief gezet. Een aantal acties is al uitgevoerd, of zal op zeer korte termijn worden uitgevoerd.
In grote lijnen betreft het:
Verkeer:
- Optimalisatie van de VR1 Antonlaan/Steynlaan;
- Het oplossen van gebleken onduidelijkheden en hiaten in de bebording;
- Uitstellen van de werkzaamheden aan de VRI Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan tot de meivakantie;
- Het linksaf over de Meester de Klerkstraat kunnen verlaten van de Parkeergarage Emmaplein (korte termijn).
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Communicatie/dienstverlening:
- Het inrichten van het informatiecentrum;
- Het dagelijks aanpassen van de gemeentelijke website met de meest actuele informatie.
- Nieuwe filmpjes opnemen en publiceren met de alternatieve routes in het centrum;
- Aanpassing huidige flyer met alternatieve routes;
- Flyer om de bezoeker op de meest handige parkeergarage te attenderen;
- Advertenties in AD en Nieuwsbode met betrekking tot de bereikbaarheid van Zeist.
Veiligheid/handhaving:
- De inzet van verkeersregelaars en tekstkarren (tot en met 23 februari). Politie en boa's (buitengewoon
opsporingsambtenaren van de gemeente) houden vanaf dan extra toezicht in het centrum en beboeten
automobilisten die het inrijverbod negeren.
- Contact met busmaatschappijen naar aanleiding van klachten snelheid Slotlaan.
Ondernemers:
U heeft een motie aangenomen, waarin u ons verzoekt afspraken te maken met het Centrummanagement
over concrete maatregelen om het imago van het Centrum te versterken. Ter ondersteuning hiervan heeft u
ook financiele ondersteuning ter hQogte van maximaal €350.000,- toegezegd voor deze initiatieven. De
dekking hiervan komt uit de stelpost coalitiemiddelen voor 2019.
Wij zijn inmiddels met de ondernemers verenigd in het Centrummanagement in gesprek om te bezien op
welke wijze er invulling kan worden gegeven aan deze motie.
Naast deze maatregelen zullen wij de komende periode maatoplossingen onderzoeken voor een aantal
specifieke, individuele signalen van inwoners en ondernemers.
Zoals aangegeven houden wij u op de hoogte van de vorderingen.

Hoogachtend,
bu,rgemeester en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,

de burgetheester,

dr. R. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen
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