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Zienswijze 
Ontwerpverkeersbesluit nr. 210525  

Lyceumkwartier/Wilhelminapark 
24-02-2017 

 
 

Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
Postadres: Verlengde Slotlaan 18  

3707CH Zeist 
E-mail: lyceumkwartier@gmail.com 

 
 
College van B & W gemeente Zeist 
Postbus 513 
3700 AM Zeist 
 
Tevens per e-mail: zeist@zeist.nl 
 

Zeist, 24 februari 2017 
 
Betreft:  
Zienswijze ten aanzien van het ‘Ontwerpverkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op 
diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan Lyceumkwartier/Wilhelminapark‘  
 
Uw kenmerk   :  210525  
Publicatie Staatscourant :  16 januari 2017, onder nummer 2699. 
 
Geacht college, 
 
Hierbij ontvangt u onze Zienswijze inzake uw ontwerpverkeersbesluit nr. 210525 d.d. 11 januari 2017. 

 
1. Inleiding  
 

 Op 15 december 2016 namen wij via uw brief (kenmerk 207074) kennis van uw voornemen om 
wijkverkeersplannen betreffende ‘Wilhelminapark Lyceumkwartier-Zuid en Jagerlaan en omgeving’ als 
ontwerpverkeersbesluiten op 16 januari 2017 in procedure te brengen.  

 Op 16 januari 2017 downloadden wij een afschrift van het onderhavige ontwerpverkeersbesluit van de 
website van de Staatscourant. Dit is getiteld ‘Ontwerpverkeersbesluit inzake het instellen van 
eenrichtingsverkeer op diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan Lyceumkwartier/ 
Wilhelminapark ‘. (Ontwerpverkeersbesluit etc. Kenmerk 210525 / Stcrt : Nr. 2699 d.d. 16 januari 2017)  

 De redenen, onder meer en niet uitsluitend, waarom de Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
belanghebbende is in deze vindt u in Bijlage 1. 

 Wij dienden op 11 mei 2016 een Zienswijze in tegen de, indertijd, ontwerpverkeersbesluiten in het 
centrum van Zeist. Zie Bijlage 4: ‘Zienswijze VLZ t.a.v. 6 ontwerpverkeersbesluiten in centrumvisie’. 

 In mei 2016 ondersteunde de VLZ en vele van onze leden het burgerinitiatief om alsnog een Ronde 
Tafel van de raad te houden over de verkeersplannen voor het centrum. In afwachting daarvan vroegen 
de initiatiefnemers de besluitvorming over de verkeersbesluiten op te schorten. De raad wees echter op 
5 juli 2016 het voorstel van bijna 600 ondersteuners van het burgerinitiatief af. 

 Samen met 81 andere belanghebbenden (waaronder: vrijwel alle aanwonenden en het Christelijk 
Lyceum Zeist met 1400 leerlingen) onderschreven en ondertekenden wij de “Petitie Lindenlaan” d.d. 24 
oktober 2016. Door u ontvangen op 28 oktober 2016. Zie Bijlage 5. .  

 Uw reactie op de ‘Petitie Lindenlaan” was dat B&W ook deze petitie nog zou meenemen in haar 
besluitvorming betreffende de, toenmalige, 6 ontwerpverkeersbesluiten in het centrum.  

 Op 13 december 2016 wees u onze zienswijze tegen de ontwerpverkeersbesluiten in het centrum d.d. 
11 mei 2016 af in een nota van beantwoording (uw kenmerk: 207161) 

 Wij attendeerden u mondeling en schriftelijk op het causaal verband tussen enerzijds de oorzaken:  
de u bekende verkeersbesluiten in het centrum en de ontwerpverkeersbesluiten voor wijken;  
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en anderzijds de gevolgen: de verwachte stijgingen van de verkeersoverlast in Het Lyceumkwartier. 

 U wenste met ons geen overleg over het integrale pakket van alle voorliggende verkeersmaatregelen in 
Zeist met betrekking tot het afsluiten voor autoverkeer van het (ex-)tunnel tracé. 

 Wij deelden u mee dat wij in beroep gaan tegen uw definitieve verkeersbesluiten voor het centrum. 

 Dit document is onze zienswijze tegen Ontwerpverkeersbesluit met kenmerk 210525. 

 Wij dienen deze zienswijze mede in om onze rechtspositie te bewaren. 

 Onderhavige zienswijze vormt samen met álle bijlagen een integraal geheel.  

 Hoofdstuk 2 bevat de samenvatting van onze zienswijze.  

 Onze gronden van bezwaar worden uiteengezet in Hoofdstuk 3. 

 Hoofdstuk 4 bevat onze conclusie en verzoeken aan uw college.  

 Bijlagen 2 en 3 bevatten prognoses van te verwachten verkeersintensiteiten op basis van het 
gemeentelijk verkeersmodel; additionele gronden van bezwaar; verdere onderbouwingen voor de 
gronden van bezwaar in hoofdstuk 3; en verdere argumenten voor onze bezwaren.  

 
 

2. Samenvatting  
 

 Op 30 maart 2016 besloot uw college diverse verkeersmaatregelen in het centrum van Zeist door middel 
van 6 ontwerpverkeersbesluiten in procedure te brengen 

 Aan uw besluiten ging onder meer een besluit van algemene aard over de zgn. ‘Centrumvisie’ d.d. 3 
maart 2015 van de gemeenteraad van Zeist vooraf. Hierin is opgenomen een verkeers-‘amendement’ 
dat ten grondslag heeft gelegen aan bovengenoemde verkeersbesluiten in het centrum. 

 Op 11 januari 2017 besloot u onder meer het onderhavig ontwerpverkeersbesluit betreffende 
verkeersmaatregelen in buurten/wijken buiten het centrum in procedure te brengen.  

 Volgens prognoses op basis van de cijfers in uw gemeentelijk verkeersmodel zullen bovenbedoelde 
(ontwerp-)verkeersmaatregelen bijeengenomen sterke stijgingen van verkeersstromen door het 
Lyceumkwartier veroorzaken. 

 Uitgesplitst naar oorzaken en gevolgen van de verwachte (cumulerende) verkeersstromen:  
a) Afsluiten tunneltracé plus openstellen busstation: 1235 mvt/dag extra door het Lyceumkwartier. 
b) Afsluiten Korte Steijnlaan: 2000 mvt/dag extra door het Lyceumkwartier (totaal 3235 extra). 
c) Wijkmaatregelen : Alle doorgaand- en bestemmingsverkeer vanuit centrum voor o.a. Wilheminapark 

en verder oostelijk wordt door de wijkmaatregelen verschoven naar het Lyceumkwartier. 
d) De wijkmaatregelen concentreren verkeersstromen bovendien naar nu al overbelaste punten in het 

Lyceumkwartier; met GGVP-normoverschrijdingen in diverse lanen van 25% tot 135 % als gevolg. 
Op één punt (rotonde Lindenlaan/Lorentzlaan) zal de GGVP-norm zelfs met 225% overschreden 
gaan worden als gevolg van alle bovenstaande verkeersmaatregelen. 

 Onze bezwaren richten zich voornamelijk tegen:  
a) de onzorgvuldige besluitvormingsprocedure(s);  
b) het inhoudelijk en volgtijdelijk splitsen van besluitvormingsprocedures met betrekking tot 

verkeersmaatregelen: a) binnen ‘het centrum’ , en b) buiten ‘het centrum’; 
c) het nemen van definitieve- en ontwerpverkeersbesluiten voordat (potentiële) belanghebbenden over 

de gevolgen daarvan geconsulteerd dan wel geïnformeerd zijn; 
d) de postrationalisatie van motiveringen voor uw (ontwerp)verkeersbesluiten; 
e) motiveringen die de werkelijke redenen voor bepaalde verkeersbesluiten verhullen; 
f) de onevenredige (her)allocatie van verkeer als gevolg van uw (ontwerp-)verkeersbesluiten 
g) het tot januari 2017 ontbreken van een integraal overzicht van alle verkeerseffecten die veroorzaakt 

worden door verkeersmaatregelen die samenhangen met de invoering van de ‘centrumvisie’; 
h) het ontbreken van inzichten in de effecten van iedere verkeersmaatregel afzonderlijk, zodat 

specifieke oorzaak en specifiek gevolg moeilijk kunnen worden vastgesteld; 
i) de onevenredige benadeling van (uiteindelijk) belanghebbenden die zich eerder in de besluitvorming 

niet hebben kunnen (en zelfs mogen) verweren. 
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3. Gronden van bezwaar 
 
Onder het voorbehoud dat onze gronden van bezwaar hierna niet (juridisch) correct onder de genoemde 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen zijn gerangschikt. Daarnaast: wij baseren onze 
bezwaren op documenten en presentaties etc. die in de loop der tijd door verschillende partijen zijn 
geproduceerd. Eventuele onjuistheden daarin kunnen wij overgenomen hebben in deze zienswijze. Dit 
laatste geldt ook voor de cijfers die wij overnamen uit gepubliceerde ‘varianten’ uit het gemeentelijk 
verkeersmodel ex Antea Group. 
 
De Vereniging Lyceumkwartier Zeist (hierna ‘VLZ’ of ‘Belanghebbende’ ) maakt bij deze ernstig bezwaar 
tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen in uw Ontwerpverkeersbesluit 210525, op onder meer de 
volgende gronden: 
 
3.1. De besluitvormingsprocedure is in strijd met de beginselen van zorgvuldigheid: 
 
1) Belanghebbende is door u niet, althans niet zorgvuldig en soms onjuist, geïnformeerd over de gevolgen 

die de (ontwerp-)verkeersbesluiten in het centrum, en in de buurt rond het Wilhelminapark (hierna: ‘WP-
buurt’), voor haar en haar leden zouden kunnen hebben. De VLZ is daarover ook niet op zorgvuldige 
wijze geconsulteerd. 
 

2) Gedurende het besluitvormingsproces heeft het  tot januari 2017 voor belanghebbende ontbroken aan 
een integraal beeld van de uiteindelijk gevolgen van de voorliggende centrum- en wijk-
verkeersmaatregelen voor het gehele Lyceumkwartier.  
 

3) Volgens uw brief d.d.13 december 2016 met kenmerk 207074 nam uw college op 6 december 2016 het 
besluit om ‘verkeersmaatregelen binnen het centrum’ en ‘verkeersmaatregelen buiten het centrum’ als 
respectievelijk definitieve verkeersbesluiten en ontwerpverkeersbesluiten ‘in procedure te brengen’. De 
integrale gevolgen in de vorm van verkeersprognoses voor het Lyceumkwartier van alle verkeers-
maatregelen samengenomen zijn pas na uw besluit (dat is, volgens uw ambtenaar W. Das, ná 18 
december 2016) voor het eerst gepubliceerd op uw website.  

 
4) U vermeldde tevens in uw brief 207074: ‘Contact opnemen met de gemeente heeft geen zin’ 
 
5) Er is onvoldoende onderzoek geweest naar de gevolgen voor en de belangen van VLZ en onze leden in 

het gehele Lyceumkwartier. Voorzover die gevolgen bij u wel bekend waren heeft u die achtergehouden. 
Onder meer door niet bijtijds informatie te verstrekken over de gevolgen van uw plannen voor het grote 
deel van het Lyceumkwartier ten noorden van de Lindenlaan. 

 
6) De besluitvorming is uiterst intransparant (geweest).  
 
7) In het collegebesluit van 8 maart 2016 (16cv.00090) met als onderwerp “Uitkomst verkeersdialoog 

centrumvisie en vervolgproces” staat onder het kopje ‘’Ad 3 Ontwerp-verkeersbesluiten in procedure 
brengen’ een tabel waarin uw college puntsgewijs een beschrijving geeft van de verkeersmaatregelen 
die in procedure zullen worden gebracht. In deze tabel staat onder punt 2: ‘Het afsluiten van de Korte 
Steynlaan voor autoverkeer in de richting van de Slotlaan’ met als ‘Herkomst’ daarachter: ‘Variatie vanuit 
verkeersdialoog’. Onder punt 11 staat: “Het afsluiten van de Korte Steynlaan voor autoverkeer in de 
richting van de Antonlaan.”. Door deze twee maatregelen in de tabel zover uit elkaar te zetten creëerde 
u verwarring bij (potentiële) belanghebbenden Immers, afzonderlijk gelezen duidt een dergelijke 
maatregel op een voornemen om eenrichtingsverkeer in de Korte Steynlaan in te stellen. Daar waar u in 
de kolom “Herkomst” allerlei relaties aangeeft tussen diverse verkeersmaatregelen, vermeldt u niet dat 
punt 2 en punt 11 in relatie tot elkaar bezien moeten worden. 

 
8) Bij brief van 8 maart 2016 (16uit00904) gaf u de raad informatie over de uitkomsten van de 

verkeersdialoog en het vervolg. Daaronder bevindt zich hetzelfde voornemen de Korte Steynlaan voor 
autoverkeer in beide richtingen af te sluiten. De bedoeling is om de WP-buurt te ontlasten van 
doorgaand verkeer, dan wel een besluit te nemen dat zulks voornamelijk tot gevolg zal hebben. U 
motiveert uw voornemen echter slechts met: ‘vermindering verkeersdrukte busstation’. 
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9) De effecten van bovenbedoeld besluit met betrekking tot de Korte Steynlaan zijn pas op 26 juni 2016 

doorgerekend en medio juli 2016 gepubliceerd. Die doorrekeningen bevatten echter ook allerlei andere 
potentiële verkeersmaatregelen (in wijken), die later weer veranderd zijn. Het geïsoleerde verkeerseffect 
van het afsluiten van de Korte Steynlaan op wijken werd daarmee ernstig vertroebeld. Uw college heeft 
in deze besluitvorming onvoldoende zorgvuldig gehandeld aangezien uw college op 8 maart 2016 geen 
correct en integraal beeld had van de gevolgen die deze maatregel in Het Lyceumkwartier kon hebben.  

 
10) Mocht uw college met betrekking tot punt 8 en 9 willen verwijzen naar de eerste ‘Variant 3: Integrale 

Variant’ van 3 februari 2016 16:17:24 uur om aan te tonen dat u wel goed op de hoogte was van de 
mogelijke gevolgen van bovenbedoeld besluit: In deze variant is weliswaar de Korte Steynlaan 
afgesloten, maar onder andere heeft ook: de Stationslaan eenrichting naar Slotlaan ; PvW-laan 
eenrichting naar Stationslaan; FvdP-laan eenrichting naar Lorentzlaan; Lorentzlaan eenrichting naar 
Boslaan; Lyceumlaan eenrichting vanaf rotonde busstation; en de Verlengde Slotlaan is voor 
autoverkeer toegankelijk vanaf de rotonde busstation. Dit laatste overigens met volstrekt onacceptabele 
verkeersgevolgen voor die laan als resultaat. Kortom, de verkeerseffecten van ‘ Integrale Variant 3’ d.d. 
3 feb 2016 zijn volkomen anders voor de verkeersstromen in het Lyceumkwartier, dan die van de 
gezamenlijke (ontwerp)verkeersbesluiten zoals die thans voorliggen.  

 
11) Tevens citeren wij uit het gespreksverslag van de ‘Afsluitende bijeenkomst van de verkeersdialoog op 

maandag 18 april 2016’: ‘Hoe is de dialoog over het busstation gelopen? Wanneer en met wie is 
gesproken en wie heeft de afsluiting Korte Steynlaan bedacht? Antwoord: Korte Steynlaan is in de 
dialooggroep Wilhelminapark ‘geboren’ en later als aanvullende maatregel overgenomen door het 
College’. 

 
12) Daarnaast is uw motivering voor het afsluiten van de Korte Steynlaan tijdens de verschillende 

beslismomenten in het besluitvormingsproces gewijzigd. Eerst zag dit besluit op het kruispunt 
Antonlaan/Steynlaan; dan op het openstellen van het busstation; dan op de WP-buurt als ‘ruimer’ 
gebied; dan op het kruispunt Slotlaan/Korte Steynlaan. Bovendien heeft dit verkeersbesluit in uw 
motiveringen ook nog “een onlosmakelijke relatie met de geslotenverklaring van de route via de tunnel 
aan Voorheuvel”.  

 
13) Het uiteindelijk verkeersbesluit Korte Steijnlaan is dus niet het resultaat van zorgvuldig onderzoek door 

uw college. Het college heeft de uiteindelijke gevolgen van dit besluit voor belanghebbende (en 
belanghebbenden in Lyceumkwartier) niet zorgvuldig afgewogen, dan wel zorgvuldig af kunnen wegen.  

 
14) Omdat u de besluitvormingsprocedures voor verkeersbesluiten in centrum en ‘wijken’ ons inziens 

onrechtmatig heeft gesplitst nemen wij ons bezwaar tegen beide centrummaatregelen van tunneltracé 
en Korte Steynlaan ook op in deze zienswijze tegen het ontwerp(wijk)verkeersbesluit 210525. 

  
15) Dit ook omdat de ‘maatregel Korte Steynlaan’, volgens uw motivering, “een onlosmakelijke relatie heeft 

met de geslotenverklaring van de route via de tunnel aan Voorheuvel”, en omdat wij aantonen in Bijlage 
2 dat de maatregel Korte Steynlaan op haar beurt ook een onlosmakelijke relatie heeft met de 
voorliggende ontwerp-(wijk)verkeersbesluiten in WP-buurt en Lyceumkwartier.  

 
16) Omdat het verkeersbesluit Korte Steynlaan: a) afwijkt van het verkeers-‘amendement’ van de raad d.d. 

03-03-2015; b) u consequent heeft doen voorkomen alsof dat besluit onderdeel uitmaakte van een 
onbetwistbaar raadsbesluit en uw conformering daaraan; en c) dit besluit (naast de gevolgen van 
afsluiten van het ‘tunneltje’) grote gevolgen zal hebben voor het Lyceumkwartier; had dit besluit 
opgenomen moeten worden in de procedure voor de (wijk-)ontwerpverkeersbesluiten. 

 
17) De voorgenomen ontwerpverkeersbesluiten voor de wijken zijn onvoldoende zorgvuldig voorbereid door 

de gemeente. Ter illustratie: in gemeentecommunicatie is gesproken van een Wijkverkeersplan 
Wilhelminapark/Lyceumkwartier-Zuid. Belanghebbenden uit Verlengde Slotlaan, Lyceumlaan, FvdP en 
Lindenlaan waren uitgenodigd voor een besloten ‘klankbordgroep’. Zoals niet anders verwacht kon 
worden, gegeven de op dat moment gepresenteerde dreiging van honderden, zelfs duizenden, auto’s 
extra door hun straat, verdedigden zij vooral het belang van hun laan. Niet dat van de wijk 
Lyceumkwartier. Wij attenderen u er ook op dat veel deelnemers aan klankbordgroepen of 
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informatiebijeenkomsten op individuele titel aanwezig waren en niet als gemachtigd vertegenwoordiger 
van hun laan. 
 

18) De integrale verkeerseffecten (prognoses volgens het gemeentelijk model op basis van cijfers uit 2008) 
van alle uiteindelijke maatregelen bij elkaar waren voor het Lyceumkwartier als geheel niet bekend toen 
het “Eindvoorstel wijkverkeersplan Wilhelminapark/ Lyceumkwartier-Zuid” werd gepubliceerd (16 
september 2016). Hetgeen een onzorgvuldige besluitvormingsprocedure aantoont. 
 

19) Deze integrale doorrekening van alle verkeersbesluiten (centrum en wijk) die samenhangen met de 
centrumvisie is pas na 18 december 2016 gepubliceerd. En dan ook nog in een voor veel mensen 
ondoorgrondelijke vorm. De uiteindelijk benadeelden in het Lyceumkwartier (w.o. VLZ) zijn procedureel 
buiten spel gezet door de integrale effecten van alle verkeersmaatregelen in centrum en in wijken (bij 
elkaar dus) zo lang achter te houden. 
 

20) De VLZ is pas betrokken geraakt bij de besluitvorming nadat de gemeente afspraken had gemaakt met 
de WP-buurt (zie Bijlage 4: VLZ-zienswijze van 11 mei 2016 tegen de centrumontwerpverkeersbesluiten; 
zie ook bijeenkomstverslag van18 April 2016). Tengevolge van deze afspraken verlegde de 
verkeersdruk zich naar het Lyceumkwartier. Deze gang van zaken is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, 
het past de gemeente niet de belangen van de WP-buurt prioriteit te geven.  

 
21) Omdat de gemeente daarna alles presenteerde als een probleem van Lyceumkwartier-‘Zuid’ dat door 

‘aanvullende wijk-maatregelen’ opgelost kon worden, dan wel dat de verwachte problemen op de 
Lindenlaan door de reeds in 2015 overeengekomen maatregelen opgelost konden worden, is VLZ 
onjuist geïnformeerd. 
 

22) Consequent hebben ambtenaren van de gemeente tijdens presentaties, inloopbijeenkomsten, 
klankbordgroepen etc. gecommuniceerd: “Geen discussie over de tunnel bij de Klinker of Meester de 
Klerkstraat over nut en noodzaak want het zijn al raadsbesluiten die alleen juridisch kunnen worden 
aangevochten.’ Dit is onjuist. De vaststelling van de centrumvisie door de gemeenteraad op 3 maart 
2015 is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, omdat het niet op extern 
rechtsgevolg is gericht en niet is aan te vechten via de rechter. Verontruste belanghebbenden zijn 
hierdoor gedurende het gehele besluitvormingsproces op het verkeerde been gezet, waardoor hen 
feitelijk door de gemeente de geëigende rechtsgang is ontzegd. 

 
23) De Lindenlaan-petitie is door 82 belanghebbenden ondertekend, waaronder het Christellijk Lyceum en 

VLZ. Er is door B&W niet inhoudelijk gereageerd op de petitie Lindenlaan van 24 oktober 2016. Ook uit 
die petitie wordt duidelijk dat de werkelijke effecten op dat moment niet bekend waren bij 
belanghebbenden. 
 

24) De Lindenlaan (gezien de verkeersprognoses een van de zwaarst getroffen lanen) is op 31 augustus 
2016 nadrukkelijk en genotuleerd niet akkoord gegaan met de voorstellen t.a.v. wijkverkeersbesluiten. 
De al in 2015 afgesproken mitigerende verkeersmaatregelen ten einde sluipverkeer van A28-
Woudenbergseweg en vice versa tegen te gaan zijn meer dan welkom. Er bestaat echter gefundeerde 
twijfel of de extra verkeersstromen, die uit andere bron komen (het centrum en WP-buurt), door de 
voorgestelde maatregelen worden tegengegaan. 

 
25) Een wethouder zei ons “als er nog ergens overlast ontstaat, gaan wij dat, na invoering van alle 

maatregelen, oplossen”. Los van de belangen van bewoners van onze wijk lijkt ons dat uw college 
daarmee bereid is een onaanvaardbaar risico te nemen met de verkeersveiligheid van de duizenden 
scholieren die zich, vanaf het moment van effectueren van de centrumverkeersmaatregelen tot het 
moment dat de problemen wel opgelost zijn, door het Lyceumkwartier moeten bewegen. 

 
3.2. De besluitvorming geschiedt in strijd met de beginselen van gelijkheid tussen burgers t.a.v. de 
overheid:  

N.B.: De hierna volgende conclusies zijn gebaseerd op cijfers uit het u bekende zgn. ‘gemeentelijk 
verkeersmodel’. Dit betreft hetzelfde model (en doorrekeningen daarvan in verschillende ‘varianten’) 
dat/die u gedurende de besluitvormingsprocedures naar belanghebbenden toe heeft gebruikt in uw 
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communicatie.  Wij vatten uw cijfers echter samen op wijkniveau en hebben ook het toepassingsgebied 
voor wat betreft het Lyceumkwartier ruimer genomen dan u in uw communicatie heeft gedaan. 

 
26) Bewoners van het centrum van Zeist en van de WP-buurt worden onevenredig bevoordeeld ten opzichte 

van bewoners van het Lyceumkwartier. Zelfs al zouden de centrum-verkeersbesluiten op procedureel 
correcte wijze tot stand zijn gekomen dan is het onevenredig om de ene wijk (WP-buurt) met 26 % in 
verkeersdruk te laten dalen (t.o.v. de huidige situatie, dat is de basisvariant ref.2025), ten koste van een 
andere veel grotere wijk ‘Het Lyceumkwartier’, waar de verkeersdruk met 10 % zal stijgen.  
 

27) Bovenstaande 10 % stijging lijkt niet veel, maar dat is het wel omdat veel van het verkeer bovendien 
wordt samengeperst op een aantal nu al overbelaste concentratiepunten.Ter illustratie en niet uitputtend: 

- de Lindenlaan t.h.v. het Christelijk Lyceum een stijging 42 % van 7.870 naar 11.190 mvt/dag;  
- de rotonde Lindenlaan/Lorentzlaan t.h.v. Lindenlaan nr. 40 een stijging van 28 % naar 16.240 mvt/dag.  
- de Lorentzlaan t.h.v. nr. 137 een stijging van 101 % van 2.280 naar 4.580 mvt/dag. 

 
Voor de goede orde: de Lindenlaan heeft een GVVP norm van 5.000 mvt/dag, en de Lorentzlaan 
2.500mvt/dag. 
 

28) Volgens onze analyses (zie Bijlage 2) zou het geïsoleerde effect van de sluiting van het tunneltracé voor 
de WP-buurt een stijging van 34% (1975 mvt/dag) bedragen; en de stijging in het Lyceumkwartier zou 
als gevolg van de sluiting van het tunneltracé 7 % (1235 mvt/dag) gaan bedragen. 
  
Echter, door de additionele afsluiting van de Korte Steynlaan daalt het verwachte extra aantal auto’s in 
de WP-buurt naar 1.280 mvt/dag (dus van bovenstaande +34 % naar +22 % versus huidige situatie) en 
stijgt het aantal extra auto’s in het Lyceumkwartier naar 3.035 mvt/dag (+19% t.o.v. huidige situatie). Dit 
betekent een netto stijging van 2000 mvt/dag in het Lyceumkwartier als gevolg van de afsluiting Korte 
Steijnlaan. Dit komt bovenop de stijging die verwacht wordt als gevolg van afsluiten tunneltracé. 
 
Als gevolg van de additionele invoering van alle wijkmaatregelen zal het eindresultaat volgens het 
gemeentelijk verkeersmodel zijn dat het aantal auto’s in de WP-buurt verder zal dalen naar minus 1520 
mvt/dag (-26%) ten opzichte van de huidige situatie. Dit terwijl het  effect van alle maatregelen bij elkaar 
op Het Lyceumkwartier nog steeds een stijging van 10 % zal bedragen ten opzichte van de huidige 
situatie. Die 10 %, wordt, als eerder beargumenteerd, ook nog uitermate onevenredig verdeeld.  
 
Bovenstaande punten 26,27 en 28 in combinatie met wat wij stelden onder punt 20 (aangaande overleg 
met Wilhelminabuurt en niet met Lyceumkwartier) toont aan dat u handelt in strijd met de beginselen van 
gelijkheid tussen burger t.a.v. de overheid. 
 

29) In uw brief d.d. 8 maart 2016 aan de raad schrijft u: 
‘Wel vertalen we deze aanvullende verkeersmaatregelen nog niet in formele ontwerp-verkeersbesluiten 
om de volgende redenen:  
• Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark wil in gesprek over extra verkeersmaatregelen binnen de 
wijk (die los staan van de centrumvisie).  
• Belanghebbenden rondom Jagerlaan — Torenlaan — Cronjelaan hebben in onvoldoende mate deel 
genomen aan de verkeersdialoog. Om draagvlak te creëren moeten we apart met hen het gesprek 
aangaan.’ 
 
Bovenstaande toont aan dat u zich indertijd niet bekommerde om de verkeersgevolgen voor het 
Lyceumkwartier, maar zich kennelijk wel liet bewegen om de toch al geringe verkeersintensiteit in de 
WP-buurt nog verder omlaag te brengen dan op basis van de verwachte effecten evenredig en 
rechtvaardig zou zijn. En u bovendien selectief in een paar lanen ‘apart draagvlak gaat creëren omdat 
belanghebbenden onvoldoende hebben deelgenomen aan de verkeersdialoog’, maar dezelfde aanpak 
voor een wijk als het Lyceumkwartier kennelijk overbodig acht. 

 

30) De gelijkheid tussen burgers t.a.v. de overheid in de besluitvorming: 
 

- het centrum van Zeist wordt onevenredig zwaar bevoordeeld t.o.v. het Lyceumkwartier 
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- de WP-buurt wordt onevenredig zwaar bevoordeeld t.o.v. het Lyceumkwartier; 
- de Lindenlaan, waaronder aanwonenden, Christelijk Lyceum, kinderdagverblijf en appartementen 

gebouw Pasadena, wordt onevenredig zwaar benadeeld; 
- de Lorentzlaan noordelijk deel wordt onevenredig zwaar benadeeld; 
- Zelfs Socrateslaan, Homeruslaan en VSL-noord zien forse, onnodige, verkeersstijgingen tegemoet. 

 
Uw college is bij verkeersbesluiten verantwoordelijk alle betrokken belangen in Zeist integraal, 
zorgvuldig en evenwichtig af te wegen. Dat heeft u ons inziens niet gedaan.  

 
31) Er is geen belangenafweging gemaakt tussen enerzijds: sluiting tunneltracé; andere centrumbesluiten; 

en wijkverkeersbesluiten; en anderzijds: de uiteindelijk gevolgen voor het Lyceumkwartier. Dit óók op het 
gebied van verkeersveiligheid van scholieren. 
 

32) Er is kennelijk geen belangenafweging gemaakt tussen de daling van de verkeersintensiteit bij school 
“Het Spoor” (WP-buurt) en de verwachte exorbitante stijging van het verkeer bij het veel grotere 
Christelijk Lyceum (Lyceumkwartier). En zeker niet voor de duizenden fietsende /lopende/brommende 
scholieren naar alle scholen in Het Lyceumkwartier. En ook naar en van scholen c.q. 
gymnastiekterreinen etc. buiten het Lyceumkwartier. 

 
3.3. Voor wat betreft de rechtszekerheid door de besluitvormingsprocedure: 

 
33) In uw collegebesluit van 8 maart 2016 staat:  

‘De ontwerp-verkeersbesluiten worden niet als een integraal ontwerp-verkeersbesluit genomen. Dit om 
vertraging in de uitvoering van de centrumvisie te voorkomen. Verkeersmaatregelen waar draagvlak 
voor is lopen hierdoor geen vertraging op door eventuele juridische procedures tegen 
verkeersmaatregelen waar minder draagvlak voor is. Wel worden verkeersmaatregelen die een directe 
onderlinge relatie hebben in hetzelfde ontwerp-verkeersbesluit ondergebracht’ 

 
Door het inhoudelijk en volgtijdelijk splitsen van de consultatie- en besluitvormingsprocedures (in ten 
eerste een procedure voor centrummaatregelen; en ten tweede een procedure voor wijkmaatregelen) 
heeft u het belanghebbenden onmogelijk gemaakt zich afdoende te verweren tegen de oorzaken van 
alle voorspelde verkeersellende in Het Lyceumkwartier. Deze gang van zaken is in strijd met het verbod 
op ‘détournement de procedure’.  
 

34) U schrijft in uw brief aan de raad d.d. 8 maart 2016  onder het kopje ‘Wijkverkeersplannen in  twee 
omliggende woonwijken’ (Jagerlaan etc. en WP-buurt) : “Hiermee worden de negatieve verkeerseffecten 
vanuit de centrumvisie op omliggende woonwijken teniet gedaan.”   en even verder:  “Deze maatregelen 
zijn echter wel het uitgangspunt om rechtszekerheid te bieden ten aanzien van de ongewenste 
neveneffecten.”  Kennelijk geldt dit niet voor de rechtszekerheid van belanghebbende en andere 
(uiteindelijk) benadeelden in het Lyceumkwartier.  
 

35) Tijdens de besluitvorming is nooit een integraal overzicht van de effecten op het gehele Lyceumkwartier 
gegeven. Burgers wisten niet waar ze aan toe waren. Nog konden burgers afwegen of zij misschien wel 
bereid waren om honderden c.q. duizenden auto’s extra per dag door hun straat te accepteren in ruil 
voor een “Groen, Gezond en Gastvrij centrum”. 

 
36) De gemeente is niet consequent: als er al sprake is geweest van een dialoog werden wijken en lanen 

tegen elkaar uitgespeeld. Wat een straat een ‘oplossing’ biedt, veroorzaakt een probleem in een andere 
straat of wijk.  
 

37) De normen uit het GVVP zullen op basis van de prognoses uit het gemeentelijk verkeersmodel in het 
Lyceumkwartier ruimschoots overschreden worden: o.a. Lindenlaan 136% (niet: 36 %) en Lorentzlaan 
84%. Tevens attenderen wij erop dat deze normen een maximum verkeersintensiteit weergeven. Voor 
een woonwijk zou het streven moeten zijn ruim onder de GVVP-normen uit te komen. 

 
38) Voor de goede orde attenderen wij u er op dat het (tussen-)zinnetje aangaande beroepsmogelijkheden: 

‘redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) naar voren hebben gebracht’ in al uw 
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websitecommunicatie (ook nu nog) en in al uw ontwerpverkeersbesluiten m.b.t verkeersmaatregelen als 
gevolg van de centrumvisie, niet is vermeld. 
 

39) Er is geen mogelijkheid tot nadeelcompensatie geboden aan die belanghebbenden die onevenredig 
zwaar getroffen zullen worden als gevolg van het nu voorliggende integrale pakket verkeersmaatregelen. 
Wij verzoeken u dus bij dezen op korte termijn een procedure ter verkrijging van nadeelcompensatie in 
het leven te roepen. Dit niet alleen ten behoeve van de VLZ, maar ook van die belanghebbenden (VLZ-
leden) in het Lyceumkwartier, die, vanwege uw gemankeerde communicatie gedurende de 
besluitvormingsprocedures, redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) naar 
voren hebben gebracht. 

 
3.4 De besluitvormingsprocedure voldoet niet aan het motiveringsbeginsel 
 
40) De motivering voor het onderhavige ontwerpverkeersbesluit vermeldt oorzaken en gevolgen niet correct. 

Voor wat betreft de motivatie voor de verkeersmaatregelen in de lanen wordt niet vermeld dat een groot 
deel van de verkeerstoename in het Lyceumkwartier (naast het afsluiten van het (ex-)tunneltje) wordt 
veroorzaakt door maatregelen in de Korte Steynlaan en in de WP-buurt.  
 

41) Uw brief aan de raad met kenmerk 15uit03623 d.d. 6 oktober 2015 stelt dat “de variant waarin het 
busstation wordt opengesteld met eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan de enige variant met een 
adequate verkeersafwikkeling” is. (onderstreping VLZ). 

 

- Daarna, in uw ontwerpverkeersbesluit inzake het nemen van verkeersmaatregelen in de Korte Steynlaan 
etc. d.d. 30 maart 2016 is bovenstaand voornemen van uw college veranderd in een totale afsluiting van 
de Korte Steynlaan. Dit wordt o.a. gemotiveerd met: “Een maatregel die in belangrijke mate kan 
bijdragen aan verlichting van de druk op/rond genoemd kruispunt (VLZ: bedoeld wordt kruispunt 
Antonlaan/Steynlaan) is het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Korte 
Steynlaan”  
 
Bovenstaande tegenstrijdige motiveringen binnen een half jaar ten aanzien van dezelfde laan zijn in 
strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en met het motiveringsbeginsel. Daarnaast zijn zij in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel omdat deze maatregel de WP-buurt bevoordeelt ten koste van Het Lyceumkwartier. 
Wij tonen dit laatste ook aan in onze Bijlage 2. 
 

3.5 De besluitvorming is in strijd met de beginselen van Fair Play 
 
42) B&W en ambtenaren hebben tijdens klankbordgroepen consequent doen voorkomen alsof er een 

onomkeerbaar besluit lag voor de centrummaatregelen. Dit is onjuist. Het besluit van de gemeenteraad 
over de centrumvisie en het verkeersamendement daarvan heeft geen rechtsgevolgen. B&W is bevoegd 
een verkeersbesluit te nemen, niet de gemeenteraad. Uw college is verantwoordelijk voor 
verkeersbesluiten en door belanghebbenden (uiteindelijk) aanspreekbaar via de rechter. 
  

43) Het verkeers-‘amendement’ op de centrumvisie blijft in feite beperkt tot het winkelcentrum; er is dus 
geen visie en geen integraal beeld opgesteld voor de buurten die (uiteindelijk) het slachtoffer worden van 
de verkeersgevolgen van een besluit in het centrum. 

 
44) Tijdens de hele procedure sinds april 2016 is het onduidelijk geweest bij wie en tegen welke 

voorgenomen besluiten wij (d.i. de VLZ als belangenbehartiger van een gedeeld algemeen belang van 
een zeer groot deel van de bewoners van het Lyceumkwartier) in overleg konden gaan. B&W claimt 
“democratisch genomen besluiten” te moeten uitvoeren. Terwijl het college zelfstandig bevoegd en 
verantwoordelijk is t.a.v. (de gevolgen van) verkeersbesluiten en de betrokken belangen ook zorgvuldig 
dient af te wegen. 

 
45) Op 14 februari 2017 publiceerde u verkeersintensiteitscijfers gemeten voor en tijdens de tijdelijke 

afsluiting van het tunneltracé. Afgezien van het feit dat deze cijfers voor (delen van) het Lyceumkwartier 
volgens uw eigen zeggen ‘niet representatief’ zijn, zou het niet fair en niet zorgvuldig zijn om u in uw 
antwoord op deze zienswijze te beroepen op deze, gemankeerde, cijfers. U hebt immers uw inmiddels 
definitieve verkeersbesluiten genomen op basis van prognoses uit het gemeentelijk verkeersmodel. En 
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daarnaast geven deze laatste metingen geen inzicht in de uiteindelijke verkeerseffecten in het 
Lyceumkwartier, omdat de effecten van alle andere verkeersmaatregelen die thans voorliggen daarin 
niet gemeten zijn. Onder deze laatsten bevinden zich uw (ontwerp-) verkeersbesluiten die grote delen 
van het verkeer in centrum en WP-buurt cumulerend afwentelen op het Lyceumkwartier. 
 

4. Conclusie en Verzoeken 
 

 De besluitvormingsprocedure betreffende ontwerpverkeersbesluit 210525 is in strijd met diverse 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

 De effecten van ontwerpverkeersbesluit 210525 schaden belanghebbende en bewoners van het 
Lyceumkwartier, waarvan 540 huishoudens en instellingen lid zijn van de VLZ.  
 

 De VLZ verzoekt u dan ook de procedure voor de besluitvorming van uw ontwerpverkeersbesluit 210525 
op te schorten. 

 

 Tevens verzoeken wij u de zgn. ‘centrum’-verkeersbesluiten (waaronder (ex-)tunneltracé en Korte 
Steynlaan) niet ten uitvoer te brengen totdat de hoogste rechter zich daarover heeft uitgesproken. Mocht 
u dit wel doen, zonder andere voorzorgsmaatregelen te nemen, dan creëert u gevaarlijke 
verkeerssituaties in onze wijk. Vooral voor duizenden kwetsbare scholieren. 

 

 Wij verzoeken eerst een ordentelijke dialoog tussen u, uw betrokken ambtenaren en de wijk ‘Het 
Lyceumkwartier’ te mogen voeren, teneinde een degelijk onderbouwd verkeersplan voor het gehele 
Lyceumkwartier te ontwikkelen, te laten doorrekenen, en in samenspraak met bewoners (en andere 
belanghebbenden als scholen) vast te stellen. Pas daarna kunnen, op basis van zorgvuldige 
besluitvorming, definitieve verkeersbesluiten worden genomen, dan wel de huidige definitieve 
verkeersbesluiten voor het centrum worden geëffectueerd. 

 

 Gezien de zich steeds wijzigende omstandigheden in dit dossier behouden wij ons het recht voor om 
aanvullende gronden aan te voeren, mochten wij dat nodig achten. 

 

 Tevens verzoeken wij u spoedig mondeling gehoord te worden zodat wij onze standpunten verder uiteen 
kunnen zetten. 

 

 Wij deelden (leden van) uw college mondeling mee dat wij van harte wensen dat onderhavige 
verkeersproblematiek onze, overigens goede, verstandhouding niet zal vertroebelen.  

 

 Wellicht ten overvloede attenderen wij u er op dat Het Lyceumkwartier niet alleen een van de mooiste 
woonwijken in Zeist is, maar ook in Nederland. Conform onze verenigingsdoelstelling trachten wij het 
woon- en leefklimaat in onze wijk te beschermen en te verbeteren. Wij zouden het bijzonder waarderen 
als u ook in dit dossier ons streven zou steunen. 

 
In afwachting van uw reactie.  
Namens de Vereniging Lyceumkwartier Zeist. 
Hoogachtend, 
 
 

 
 

S.I. Schaafsma, voorzitter 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Redenen waarom de VLZ belanghebbende is. 
Bijlage 2: Resultaten analyse verkeersintensiteiten, en meer. 
Bijlage 3: Aanvullende gronden bij deze Zienswijze 
Bijlage 4: Zienswijze VLZ t.a.v. 6 ontwerpverkeersbesluiten i.v.m. centrumvisie d.d. 11 mei 2016. 
Bijlage 5: Petitie Lindenlaan d.d. 24 oktober 2016. 
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Bijlage 1 

Bij zienswijze Vereniging Lyceumkwartier Zeist d.d. 24 februari 2017 
inzake ontwerpverkeersbesluit nr. 210525 van B&W van Zeist 

 
De Vereniging Lyceumkwartier Zeist (hierna: ‘VLZ’) is belanghebbende in de zin van art 1:2 Awb, omdat :  
 

 Onderhavig verkeersbesluit een collectief belang betreft waarbij een besluit is betrokken dat de VLZ zich 
blijkens haar statuten ten doel stelt. 

 De statutaire doelstelling van de VLZ luidt: ‘De vereniging stelt zich ten doel het in stand houden en 
beschermen van het woon- en leefklimaat, en daarmee het karakter van villawijk in het Lyceumkwartier 
van de Gemeente Zeist.’. 

 Onze statuten de wijk ‘Het Lyceumkwartier’ omschrijven als: ‘het gebied dat wordt begrensd door de 
Fransen van de Puttelaan, Professor Lorentzlaan, Krakelingweg en Boulevard (….) te Zeist ‘; 

 De 540 leden van de VLZ een gedeeld belang hebben betreffende verkeersintensiteiten in de wijk; 

 de voorliggende verkeersmaatregelen de belangen van bewoners van het Lyceumkwartier (als wijk) 
schaden. Dit ten gunste van bewoners van andere wijken (waaronder: ‘het centrum’ en de buurt rond het 
Wilhelminapark);  

 het voorliggende verkeersbesluit de belangen van meerdere grote scholen in het Lyceumkwartier en 
daarbuiten (en daarmee de verkeersveiligheid van kinderen van vele leden en niet-leden) schaden 
 

Blijkens het navolgende heeft de VLZ tevens feitelijke werkzaamheden verricht in lijn met haar statutaire 
doelstelling: 

 

 de VLZ is in het verleden vele malen opgetreden als belangenbehartiger voor leden inzake 
verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld het instellen van snelheidsbeperkende maatregelen in 2012/2013); 

 de VLZ in voorgaande jaren constructief overleg had met de gemeente Zeist betreffende verkeer;  

 de VLZ regelmatig overleg heeft met instellingen in het Lyceumkwartier betreffende verkeer, waaronder, 
maar niet uitsluitend: het Diakonessenhuis; Het Christelijk Lyceum Zeist; Youké; de ambulancedienst 
RAVU; en andere instellingen in Het Lyceumkwartier;  
.  

 

 
Bovenstaande Bijlage 1 is een integraal onderdeel van onze zienswijze inzake uw  

ontwerpverkeersbesluit nr. 210525 d.d. 24 februari 2017. 

 
 

Het bestuur, paraaf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



         

 

12 
      ©  Vereniging Lyceumkwartier Zeist  24022017 

 

Bijlage 2 

Zienswijze Vereniging Lyceumkwartier Zeist d.d. 24 februari 2017 
inzake ontwerpverkeersbesluit nr. 210525 van B&W van Zeist 

 
Deze Bijlage 2 bevat verdere onderbouwingen voor de gronden voor bezwaar; de conclusies uit 
calculaties van te verwachten verkeersintensiteiten; en verdere argumenten voor onze bezwaren. 

 

Voorspelde verkeersintensiteiten in wijken (op totaal wijkniveau) 
 
1) De gemeente Zeist gebruikt een verkeersmodel als basis voor doorrekeningen van effecten van 

voorgenomen verkeersmaatregelen. Het model en doorrekeningen worden geleverd door een extern 
modelbeheerder, Antea Group. De gemodelleerde (toekomstige) verkeersintensiteiten uit dit model 
vormden de basis voor de gemeentecommunicatie naar inwoners over de verwachte effecten van de 
voorgenomen verkeersmaatregelen in het kader van de centrumvisie. 

 
2) Wij vergeleken vier verschillende doorrekeningen (ook wel “varianten” genoemd ). Deze varianten zijn op 

basis van het gemeentelijk verkeersmodel geproduceerd door Antea Group in de loop van 2016.  
 
3) Het lijkt ons te ver gaan om een spreadsheet bij te sluiten bij een zienswijze, maar mochten u of uw 

verkeersdeskundigen onze berekeningen willen verifiëren dan bent u meer dan welkom. Overigens zijn 
alle cijfers onttrokken aan de onder punt 4 genoemde doorrekeningen/prognoses. 

4) Wij gebruikten de volgende vier doorrekeningen (varianten) van het gemeentelijk verkeersmodel: 
 

- Variant 1: Basis / Intensiteit etmaal / 03.02.2016/16:04:25. 
- Variant 2: Centrumvisie met openstelling busstation / Intensiteit etmaal / 03.02.2016 / 16:12:40 
- Variant:  Referentie 2025 Wilhelminapark / Intensiteit etmaal / 27:06:2016 / 00:02:50 
- Variant:   Integrale Variant 3 Centrumvisie / Intensiteit etmaal / 04.10.2016 / 06:57:45 

 
De variant ‘Basis’ is een projectie van de verkeersintensiteiten die, ceteris paribus, te verwachten 
zouden zijn in Zeist in het jaar 2025. Deze variant circuleert ook wel onder de namen: ‘Referentie 2025’ 
of ‘Variant Autonoom huidig netwerk 2025’ of “Verkeersintensiteiten Huidige Situatie”  
 
De laatste drie bovenstaande varianten behelzen, samengevat, de volgende drie scenario’s:  

 
1. Tunneltracé dicht voor autoverkeer+busstation open + Korte Steynlaan eenrichtingverkeer naar Slotlaan. 
2. Tunneltracé dicht voor autoverkeer + busstation open + Korte Steynlaan afgesloten voor autoverkeer. 
3. Tunneltracé dicht+busstation open+Korte Steynlaan dicht+ alle aanvullende wijkmaatregelen uitgevoerd. 
 

In alle vier bovenstaande varianten (etmaal-plots) telden wij de aantallen motorvoertuigen op toegangs-
en uitvalswegen van de wijken Lyceumkwartier en WP-buurt. Dit om de totale verkeersintensiteit per wijk 
per etmaal te bepalen. Omdat een auto een wijk in en uit rijdt deelden we de totalen door twee om het 
totaal aantal individuele motorvoertuigen per dag in een wijk te bepalen.  

 
Wij vergeleken bovenstaande scenario’s met de variant 1 “Basis”. Wij gebruikten de plots die het aantal 
motorvoertuigbewegingen per etmaal aangeven (=mvt/dag).  
 
Hieruit berekenden wij voor ieder bovengenoemd  scenario wat de effecten zijn op totaal wijkniveau. Dit 
voor de wijken Lyceumkwartier en WP-buurt. Alle cijfers zijn direct onttrokken aan bovengenoemde 
doorrekeningen (varianten) van het gemeentelijk verkeersmodel en bevatten geen interpretaties 
onzerzijds. 
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5) Conclusies 
 

a) Conclusies ad scenario 1 waarin: tunneltracé dicht / busstation open / KS-laan 1-richting  
 
Ten opzichte van de variant Basis zou de verkeersintensiteit in de totale wijk Lyceumkwartier door de 
maatregelen onder scenario 1 met 7% (1235 mvt/dag) stijgen. Van 15.940 mvt/dag naar 17.175 
mvt/dag. 
 
Ten opzichte van de variant Basis zou de verkeersintensiteit in de WP-buurt door de maatregelen onder 
scenario 1 met 34% (1975 mvt/dag) stijgen, van 5760 naar 7735 mvt/dag. 
 
Het geïsoleerde effect van de centrummaatregelen in dit scenario op het totale gebied van WP-buurt en 
Lyceumkwartier bij elkaar zou een stijging van 2650 mvt /dag bedragen.  
 
Het verschil met de som van beide wijken afzonderlijk (1235 + 1975= 3210) wordt verklaard door het 
verkeer dat op de verbindingswegen tussen beide wijken (Pauw van Wieldrechtlaan en Lorentzlaan) 
rijdt. Op deze twee wegen bij elkaar wordt in dit scenario een stijging van 560 mvt/dag voorspeld. Als we 
beide wijken afzonderlijk bekijken worden deze 560 mvt/dag bij beide wijken meegeteld.  
 
Samenvattend: omdat in dit scenario 1 de Korte Steynlaan richting Stationslaan eenrichtingsverkeer is, 
en omdat het model aangeeft dat het “openstellen busstation” op zich weinig effecten in Het 
Lyceumkwartier en WP-buurt zal veroorzaken, bedraagt het geïsoleerde effect van “afsluiten tunnel 
tracé” een stijging van 1975 mvt/dag in de WP-buurt en van 1235 mvt/dag in het Lyceumkwartier. 

 
b) Conclusies ad scenario 2 waarin: tunneltracé dicht / busstation open / KS-laan dicht 
 

Het volledig afsluiten van de Korte Steynlaan voor alle autoverkeer (dus bovenop afsluiten tunnel tracé 
en openstellen busstation) zou modelmatig de volgende effecten hebben: 
 
Ten opzichte van de variant Basis zou de verkeersdruk op de totale wijk Lyceumkwartier door de 
maatregelen onder scenario 2 met 19 % (3035 mvt/dag) stijgen, van 15940 mvt/dag naar 18975 
mvt/dag.  
 
Ten opzichte van de variant Basis zou de verkeersdruk op de WP-buurt door de maatregelen onder 
scenario 2 met 22% (1280 mvt/etmaal) stijgen, van 5760 naar 7040 mvt/dag.  
 
Samenvattend: Het afsluiten van de Korte Steynlaan heeft een netto extra effect op het Lyceumkwartier 
van 2000 mvt/dag stijging t.o.v. scenario 1 waarin de Korte Steynlaan eenrichtingsverkeer heeft.  
 
Voor de WP-buurt betekent het afsluiten van de Korte Steynlaan een daling van 695 mvt/dag t.o.v. 
tunneltracé dicht en Korte Steynlaan eenrichting . Wel zou dit scenario een sterke stijging op de Pauw 
van Wieldrechtlaan (bestemming WP-buurt via Lyceumkwartier) opleveren. Deze laan- stijging wordt, in 
het totaalplaatje van de WP-buurt echter grotendeels verhuld door een scherpe daling op de 
Stationslaan als gevolg van het afsluiten van de Korte Steynlaan. 

 
c) Conclusies ad scenario 3 waarin: tunneltracé dicht/ busstation open / KS-laan dicht / 

wijkmaatregelen ingevoerd 
 

De wijkmaatregelen (dus bovenop afsluiten tunneltracé, afsluiten Korte Steynlaan en openstellen 
busstation) hebben de volgende effecten : 
 
Lyceumkwartier 
Ten opzichte van de variant Basis zou de verkeersdruk op de totale wijk Lyceumkwartier door de 
maatregelen onder scenario 3 met 10 % (1615 mvt/dag) stijgen, van 15940 mvt/dag naar 17175 
mvt/dag. 
 
Deze totaalcijfers voor het Lyceumkwartier verhullen echter de uiterst onevenwichtige effecten die zullen 
optreden op individueel laan-niveau in onze wijk:  
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Wij observeren forse voorspelde dalingen op, onder meer:  
 
- de Lyceumlaan. Het aantal mvt/dag daalt daar met 88% (4670 naar 580). 
- de Fransen van der Puttelaan ter hoogte nr. 4 daalt het aantal mvt/dag met 93 % (1670 naar 120) 

mvt/dag. 
 
Daar tegenover staan zeer forse stijgingen op, onder meer: 
 

- de Lindenlaan t.h.v. het Christelijk Lyceum met 42 % van 7870 naar 11190 mvt/dag;  
- de rotonde Lindenlaan/Lorentzlaan t.h.v. Lindenlaan nr. 40 een stijging van 28 % naar 16240 

mvt/dag.  

- de Lorentzlaan t.h.v. nr. 137 een stijging van 101 % van 2280 naar 4580 mvt/dag. 
 
WP-buurt 
Ten opzichte van de variant  Basis (huidige situatie) zou de verkeersdruk als gevolg van alle centrum- en 
wijkmaatregelen bij elkaar in de totale WP-buurt met 26 % (minus 1510 mvt/etmaal) dalen, van 5760 
naar 4250 mvt/dag.  
 
Grote dalingen van verkeersintensiteiten vinden o.a. plaats op de toegangs-/uitvalswegen van de WP-
buurt. En als gevolg daarvan uiteraard ook in andere lanen daar:  

 

- Stationslaan : -50 % van 2060 naar 1030 mvt-bewegingen/dag 
- Pauw van Wieldrechtlaan: -95 % van 1330 naar 60 mvt-bewegingen/dag 
- Krullelaan: -33% van 3490 naar 2330 mvt-bewegingen/dag 
 
 

6) Samenvattend: 
 

- Door de centrum-verkeersmaatregelen (afsluiten tunneltracé, afsluiten Korte Steynlaan,openstellen 
busstation)  én door het instellen van eenrichtingsverkeer op Pauw van Wieldrechtlaan, Stationslaan, 
Lyceumlaan, Lorentzlaan en Verlengde Slotlaan: 

 
- daalt de verkeersdruk op de totale WP-buurt met 1510 mvt/dag (-26 %) t.o.v. variant Basis, en 
- stijgt de verkeersdruk op het Lyceumkwartier met 1615 mvt/dag (+10 %) t.o.v. variant Basis. 
 

- Bovenstaande totaalcijfers voor het Lyceumkwartier  verhullen echter de uiterst onevenwichtige effecten 
die zullen optreden op individueel laanniveau in de wijk.  

 

- Het afsluiten van de Korte Steynlaan in combinatie met alle daaruit volgende wijkmaatregelen in de WP-
buurt zou een dusdanig grote verkeersdruk op een aantal (zuidelijke) lanen in het Lyceumkwartier 
creëren (dat is: ver boven de GVVP-normen), dat die laatsten ook, noodzakelijkerwijs, 
eenrichtingsverkeer moesten krijgen. 

 

- Hierdoor worden de bovenstaand beschreven verkeersstromen (ex-centrum en ex-WP-buurt) niet naar 
elders geleid, maar cumulerend doorgeschoven naar de Lindenlaan en naar lanen verder noordelijk in 
het Lyceumkwartier.  

 
- Daar komt bij dat het integrale pakket aan voorliggende verkeersmaatregelen deze verkeersstijging óók 

nog dirigeert naar verkeersconcentratiepunten in het Lyceumkwartier waar al een zeer grote 
verkeersoverlast bestaat.  

 

- Tot overmaat van ramp zijn dit nu juist de concentratiepunten waar ook duizenden scholieren per dag 
langs lopen, fietsen, brommen en scooteren. Dit niet alleen naar en van grote scholen in onze wijk, maar 
bijvoorbeeld ook naar scholengemeenschap “de Breul’ in Kerkebosch.  
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- Daarnaast zal dit beeld tijdens spitsuren nog erger zijn, vooral op Lindenlaan, Lorentzlaan, Socrateslaan, 
Homeruslaan en Verlengde Slotlaan noord. Wij hebben de verwachte verkeersintensiteiten tijdens 
spitsuren niet meer apart bekeken.  

 

- In het ontwerpverkeersbesluit kenmerk 210525 staat:  
 

“De aanpassingen in de verkeerscirculatie in het centrum van Zeist hebben gevolgen voor de wegen in 
de omliggende wijken. Als er geen aanvullende verkeerscirculatiemaatregelen worden genomen in het 
Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark worden verschillende straten zwaarder belast door doorgaand 
verkeer. Dit staat op gespannen voet met de verblijfsfunctie die het gebied nu kenmerkt. Om deze 
verblijfsfunctie ook in de toekomst centraal te stellen en leefbaarheid en verkeersveiligheid te borgen 
moet dit woongebied zoveel mogelijk van doorgaande verkeer worden gevrijwaard. Dit kan worden 
bewerkstelligd door het instellen van eenrichtingsverkeer op een aantal wegen in het gebied. In 
aanvulling op het al bestaande eenrichtingsverkeer op sommige wegen in beide wijken wordt een 
situatie gecreëerd waarin sprake is van een minimaal aandeel aan doorgaand verkeer.”  

 
Het bovenstaande is in strijd met het gelijkheidsbeginsel als het slechts geldt voor het centrum en de 
WP-buurt. Het Lyceumkwartier heeft namelijk ook een verblijfsfunctie die het gebied nu kenmerkt. 
Overigens met meer bewoners, scholen, instellingen, en verkeer. Tevens zou onze wijk ook graag de 
verblijfsfunctie centraal gesteld zien teneinde leefbaarheid en verkeersveiligheid te borgen. Die doelen 
zullen voor het Lyceumkwartier echter moeilijk haalbaar blijken ten gevolge van:  

 
a) het doorschuiven van verkeer dat ontstaat als gevolg van het afsluiten van alle N-Z verbindingen in 

het centrum naar het Lyceumkwartier (volgens bovengenoemde modelmatige berekeningen 2650 
mvt/dag). 

b) het daarbovenop doorschuiven van alle doorgaand verkeer uit de WP-buurt naar het 
Lyceumkwartier. 

c) het omleiden van bestemmingsverkeer voor centrum en de WP-buurt dóór het Lyceumkwartier. 
d) het door laanmaatregelen laten dalen van het verkeer in de WP-buurt met 1510 mvt/etmaal t.o.v. de 

Ref. 2025 basissituatie daar, terwijl zonder wijkmaatregelen het verkeer in de WP-buurt met 1280 
mvt/etmaal zou stijgen. 

e) het o.a. door wijkmaatregelen in- , en centrummaatregelen ten bate van, de WP-buurt laten stijgen 
van het verkeer in het Lyceumkwartier met 1615 mvt/etmaal t.o.v. de Ref. 2025 basissituatie. 

f) het door aanvullende (wijk-)maatregelen disproportioneel laten stijgen van verkeer op reeds 
overbelaste verkeersconcentratiepunten in het Lyceumkwartier, waaronder maar niet uitsluitend: de 
rotonde Lindenlaan/Lorentzlaan; de rotonde Verlengde Slotlaan/ Lindenlaan; de Lindenlaan ter 
hoogte van het Christelijk Lyceum; de aansluiting Lorentzlaan/Krakelingweg; en de Lorentzlaan ter 
hoogte van de Socrateslaan.  

 
 
 
 
 

Bovenstaande Bijlage 2 is een integraal onderdeel van onze zienswijze inzake uw  

ontwerpverkeersbesluit nr. 210525. 

 
Het bestuur, paraaf  
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Bijlage 3 
Zienswijze Vereniging Lyceumkwartier Zeist d.d. 24 februari 2017 

inzake ontwerpverkeersbesluit nr. 210525 van B&W van Zeist 
 
Deze Bijlage 3 bevat verdere onderbouwingen voor de gronden voor bezwaar die wij in hoofdstuk 3 van 
onze zienswijze noemen; additionele gronden; en verdere argumenten voor onze bezwaren. 
 

Gang van Zaken : Oorzaken en Gevolgen 
 

Zoals wij hiervoor in Bijlage 2 aantoonden zijn er vier kernoorzaken van de verwachte en voorspelde extra 
verkeersoverlast in het Lyceumkwartier. Te weten: 
 
1) Afsluiten van de enige Noord-Zuid-verbinding door centrum Zeist (“het ex-tunnel-tracé); en het 

vergemakkelijken van verkeersstromen via twee Zuid-Noord-verbindingen door het centrum. 
(centrumbesluiten) 

2) Het afsluiten van de Korte Steynlaan voor alle autoverkeer in beide richtingen (centrumbesluit) 
3) Het afsluiten van westelijke en noordelijke toegangswegen tot de WP-buurt (wijkbesluiten) 
4) De uit 1. tot 3. volgende maatregelen voor enkele lanen in het zuidelijk deel van het Lyceumkwartier 

(wijkbesluiten) 
 
 3.1. : Het ex-tunnel tracé 
 
1) Het onderhavige ontwerpverkeersbesluit (kenmerk 210525) is het gevolg van het verkeers-

“amendement” dat de gemeenteraad van Zeist op 3 maart 2015 vaststelde voor het centrum van Zeist. 
Dit verkeers-“amendement” behelst een totaal ander plan dan de variant 2a van de toenmalige 
Kerngroep Centrumdialoog waar de raad op 17 december 2013 voor gekozen heeft en het alternatieve 
voorstel aan de raad door uw college d.d. 4 december 2014. ( Uw Bijlage 4 bij raadsvoorstel: 
“Aanvullende variant verkeer centrum”) 
 

2) Bovenbedoeld verkeers-“amendement” van de raad d.d. 3 Maart 2015 is vooraf nooit met de 
samenleving besproken ondanks dringende vragen daartoe. Dit plan is voorafgaand aan de vaststelling 
van de ‘Centrumvisie’ door de raad ook niet doorgerekend in het gemeentelijk verkeersmodel. 
 

3) De uiteindelijke gevolgen voor de wijk Lyceumkwartier waren ten tijde van het raadsbesluit onbekend. 
Temeer omdat het afsluiten van de Korte Steynlaan en de zgn. “aanvullende maatregelen” niet bekend 
en zeker niet doorgerekend waren. Bedoelde gevolgen zijn ook niet opgenomen in het amendements-
verkeersplan van de raad. 

 
4) Niet alleen wij, maar vele anderen uit Zeist hebben goede alternatieven aangedragen voor deze 

maatregel.  
 
5) Ondanks dat u meldt in uw verkeersbesluiten dat er een onlosmakelijke relatie bestaat tussen het 

afsluiten van ‘de route Voorheuvel’ en alle andere voorliggende verkeersmaatregelen in Zeist heeft u de 
procedures inhoudelijk en volgtijdelijk gesplitst in die voor “centrummaatregelen” en die voor 
“wijkmaatregelen”. 

 

 3.2. : Korte Steynlaan 
 
6) In de brief aan de raad met kenmerk 15uit03623 d.d. 6 oktober 2015 met als onderwerp “ Nieuwe 

verkeersberekeningen centrumvisie (busstation) “ schrijft uw college (onderstreping door VLZ) :  
 

“De variant waarin het busstation wordt opengesteld met eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan 
levert in alle situaties de beste resultaten op. Bijkomend voordeel is dat de verkeerslichten op de 
Slotlaan – Korte Steynlaan in deze variant helemaal verwijderd kunnen worden.  
Wanneer De Wending gerealiseerd wordt, dan is de variant waarin het busstation wordt 
opengesteld met eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan de enige variant met een adequate 
verkeersafwikkeling. Behoud van de huidige situatie leidt tot grote afwikkelingsproblemen.” 
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7) Op 6 April 2016 werden de ontwerpverkeersbesluiten voor het centrum in procedure gebracht. Burgers 
konden een zgn. zienswijze indienen tot 18 Mei 2016.  

 
8) In het “ontwerpverkeersbesluit inzake het nemen van verkeersmaatregelen in de Korte Steynlaan, 

Slotlaan (busstation) etc., met uw kenmerk 174176, d.d. 30 maart 2016” is bovenstaand voornemen van 
uw college veranderd in een totale afsluiting van de Korte Steynlaan. Dit wordt gemotiveerd met: “Om 
ernstige doorstromingsproblemen en verkeersoverlast te voorkomen moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen. Een maatregel die in belangrijke mate kan bijdragen aan verlichting van de druk 
op/rond genoemd kruispunt (bedoeld wordt kruispunt Antonlaan/Steynlaan) is het instellen van een 
geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Korte Steynlaan”  

 
9) Bovenstaande motivering valt niet te rijmen met de zeer uitgebreide verklaring van uw college in uw brief 

aan de raad op 6 oktober 2015 (dat is: ‘de allerbeste oplossing voor de Korte Steynlaan is 
eenrichtingsverkeer’); en de verwarrende communicatie in uw collegebesluit d.d. 8 maart 2016 waarin u 
besluit de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan/Stationslaan af te sluiten, en, 9 punten verder in 
de tabel, af te sluiten in de richting van de Antonlaan. 

 
10) Daarnaast schrijft uw college in bovenbedoeld ontwerpverkeersbesluit d.d. 30 maart 2016 : “Door deze 

maatregel op de Korte Steynlaan kan de verzwaring van de verkeersdruk in het Wilhelminapark worden 
beperkt “. 

 
11) De voorgenomen afsluiting van de Korte Steynlaan in beide richtingen heeft dus weinig te maken met 

wat later ook nog is gaan heten “verlaging van de verkeersdruk op het busstation “, maar met het verder 
verminderen van de verkeersdruk op de WP-buurt.  

 
12) Daarnaast schrijft u in hetzelfde ontwerpverkeersbesluit d.d. 30 maart 2016 over het ‘openstellen 

busstation’:  
“Het instellen van een geslotenverklaring op de Korte Steynlaan is uit verkeerskundig oogpunt alleen 
acceptabel wanneer de geslotenverklaring op de Slotlaan, in het gedeelte tussen de Stationslaan en de 
rotonde, wordt opgeheven.” 
 En even verder:  
“De nadelige effecten van het opheffen van deze geslotenverklaring (meer autobewegingen op dit 
weggedeelte) wegen niet op tegen de voordelen van het instellen van een geslotenverklaring voor 
motorvoertuigen op de Korte Steynlaan.” 

 
Afgezien van de omkering van oorzaak en gevolg (openstellen busstation stond al in amendement 
centrumvisie) beperkt u zich hier tot de belangenafweging “autobewegingen busstation/Korte Steynlaan” 
Wij attenderen u er op dat u de belangen van het Lyceumkwartier kennelijk niet heeft betrokken bij uw 
afweging in deze. Zoals wij hiervoor in Bijlage 2 aantoonden: de maatregel “ totaal afsluiten Korte 
Steynlaan voor autoverkeer in beide richtingen ” zal ernstige gevolgen hebben voor Het Lyceumkwartier.  

 
13) Verderop in hetzelfde ontwerpverkeersbesluit: 

“Per saldo leiden de hiervoor genoemde deelmaatregelen in hun onderlinge samenhang, tot een 
verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid, waaronder de verkeersveiligheid in een ruimer gebied.” 
 
Kennelijk valt het Lyceumkwartier niet onder uw belangenafweging voor wat betreft. ‘leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in een ruimer gebied’, maar andere gebieden wel. 

 
14) Deze maatregel op de Korte Steynlaan (en de wijkmaatregelen die daar weer uit móesten volgen, 

namelijk omdraaien eenrichtingsverkeer Pauw van Wieldrechtlaan (zie hieronder) en instellen 
eenrichtingsverkeer Lyceumlaan; en uit dat laatste weer de instelling van eenrichtingsverkeer op de 
Verlengde Slotlaan) zal een bijzonder grote verkeersoverlast op (andere delen van) Het Lyceumkwartier 
veroorzaken. 

 
15) De maatregel “afsluiten Korte Steynlaan in beide richtingen” was op 30 maart 2016 

(ontwerpverkeersbesluit) niet (separaat) doorgerekend in het gemeentelijk verkeersmodel. Dat is voor 
het eerst (ter verwarring van belangstellenden helaas tegelijkertijd met ‘wijk’- maatregelen) op 26 juni 
2016 gebeurd ten behoeve van een inloopbijeenkomst op 28 juni 2016. En er dus bij niemand in het 
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Lyceumkwartier enig idee bestond over de gevolgen van dit besluit. En, gezien de datum van 
doorrekening, mogelijkerwijs bij uw college ook niet. 

 
16) De inzagetermijn voor het indienen van zienswijzen tegen de ‘centrum’-besluiten liep van 6 april 2016 tot 

18 mei 2016. Potentiële belanghebbenden waren toen echter, door een, wat pas later bekend werd, 
cruciaal verkeersbesluit voor wat betreft de gevolgen in het Lyceumkwartier, volledig op het verkeerde 
been gezet. 

 
17) Bureau Antea heeft het gemeentelijk verkeersmodel op 26 juni 2016 doorgerekend. De gemeente heeft 

deze doorrekening eind juli op haar website geplaatst. Hierin zijn de mogelijke effecten van totale 
afsluiting van de Korte Steynlaan voor autoverkeer opgenomen. Echter tegelijkertijd worden hierin ook 
allerlei andere maatregelen doorgerekend zodat de geïsoleerde bijdrage van afsluiting Korte Steynlaan 
aan de verdere stijging van verkeersoverlast in het Lyceumkwartier onduidelijk bleef.  
 

18) Voor de helderheid: Bovenstaande doorrekening is dus gepubliceerd nadat het college op 8 maart 2016 
kennelijk besloot de Korte Steynlaan af te sluiten; en nadat op 6 april 2016 het ontwerpverkeersbesluit 
Korte Steynlaan (totale afsluiting) in procedure was gegaan; en nadat de Zienswijze termijn was 
geëindigd op 18 Mei 2016; en nadat een ‘inloopbijeenkomst’ was gehouden op 28 juni 2016; en nadat 
een eerste ‘klankbordgroep’-bijeenkomst met een beperkt aantal belanghebbenden uit lanen uit het 
Lyceumkwartier plaatsvond op 6 juni 2016. 
 

 3.3. : Maatregelen WP-buurt 
 

19) Op 11 mei 2016 meldden wij (VLZ) in onze toenmalige zienswijze (zie Bijlage 4) dat wij bezwaar 
 maakten tegen het maken van afspraken tussen gemeente en WP-buurt zonder Het Lyceumkwartier 
daar bij te betrekken: “Dit terwijl deze mogelijk aanvullende maatregelen in het Wilhelminapark grote 
gevolgen zullen hebben voor de verkeersstromen en –intensiteit in het Lyceumkwartier. Namens de 
gemeente wordt dus met sommige wijkverenigingen en lanen wèl overleg gevoerd, maar met andere 
wijkverenigingen en lanen niet”. Wij meldden al dat dit in strijd is met het gelijkheidbeginsel. Wij konden 
(als gevolg van uw publicatie in december 2016) in januari 2017 pas doorrekenen hoe groot de 
negatieve effecten voor het Lyceumkwartier zullen zijn van uw onevenredige bevoordeling van de WP-
buurt. 
 

20) Dat voor ons informatie achtergehouden werd is ons inmiddels ook duidelijk geworden uit een 
presentatie die wij onlangs ontvingen. Het betreft de presentatie “Wijkverkeersplan Wilheminapark” van 
uw ambtenaren aan bewoners van de WP-buurt op 17 maart 2016. De subtitel luidt : “ 2

e
 bijeenkomst 

klankbordgroep “. Deze presentatie vermeldt, onder andere: 
- Vanaf oktober 2015 zijn we als BVW (Buurtvereniging WP-buurt) driewekelijks in verkeersdialogen in 

gesprek gegaan met de Gemeente over de verkeerseffecten en aanvullende verkeersmaatregelen….  

- Inmiddels waren er 8 overlegmomenten waarvan 2 met de wethouders Luca en Fluitman.  

- 1
e
 klankbordoverleg op 16 november 2015.  

- College heeft op 08-03 kennis genomen van effectieve verkeersmaatregelen om sluipverkeer door de 
wijk te voorkomen. 

- Deze verkeersmaatregelen zijn uitgangspunt voor definitief pakket, maar de juridische procedures 
(verkeersbesluit) worden nog niet gestart.  

- Dit doen we in 1 keer voor de hele wijk en bovendien moet ook nog de link gelegd worden met 
Lyceumkwartier. Dit doen we in een zogenaamd wijkverkeersplan, daarover later meer. (onderstreping 
VLZ) 

 
21) In het besluit van uw college d.d. 8 maart 2016 staat onder het kopje: “Ad 4. Wijkverkeersplannen in 

twee omliggende woonwijken’ het volgende: “ In de omgeving Jagerlaan — Torenlaan — Cronjelaan en 
het Wilhelminapark (VLZ: dus niet Lyceumkwartier) zijn een aantal aanvullende verkeersmaatregelen 
doorgerekend die er voor zorgen dat het verkeer door deze wijken verminderd wordt. Hiermee worden 
de negatieve verkeerseffecten vanuit de centrumvisie op omliggende woonwijken teniet gedaan.”  
 
Over het Lyceumkwartier wordt in bovenstaand collegebesluit niet gesproken. Wel wordt zonder overleg 
met VLZ (of bewoners van het Lyceumkwartier) aangekondigd dat de Lyceumlaan eenrichtingsverkeer 
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krijgt. Ook wordt aangekondigd dat er eenrichtingsverkeer komt op de Pauw van Wieldrechtlaan richting 
de Stationslaan. (die maatregel is later weer omgedraaid) 
 

22) De bewoners van de Pauw van Wieldrechtlaan waren kennelijk niet gecharmeerd van de plannen waarin 
hun straat ineens tot hoofdaanvoerroute voor de WP-buurt werd gebombardeerd. Om hen over te halen 
zond de centrum-belangengroep BiZ hen op 28 maart 2016 een brief waarin een aantal alternatieven 
worden genoemd. De bewonersvereniging BVW van de WP-buurt ondersteunde dit kennelijk want zij 
plaatste deze brief op haar website. In de brief staat een illustratie van de indertijd heersende opinies: 

 
“ VOORDEEL: doorgaand verkeer in oostelijke richting rijdt dan niet langer door de wijk, maar via de 
Boulevard, Lindenlaan of via de Verlengde Slotlaan, Lindenlaan.” (Commentaar VLZ : QED ) 

 
23) De gemeenteraad heeft in het Debat van thema Ruimte op 31 mei 2016 het zgn. Burgerinitiatief tegen 

de verkeersbesluiten in het centrum besproken. De argumenten van het Burgerinitiatief zijn vervolgens 
door de gemeenteraad afgewezen. In het raadsbesluit van 5 juli 2016 luidt een van de motivatieredenen 
voor afwijzing: “de verkeerseffecten zijn nog niet bekend (het plaatje is nog niet compleet) “ . VLZ: dat 
klopt: de integrale effecten op Het Lyceumkwartier van alle centrum-en wijkverkeersmaatregelen bij 
elkaar werden pas na 18 december 2016 gepubliceerd. Dat is zeven maanden nadat de 
zienswijzentermijn voor de centrumverkeersbesluiten was afgelopen. 
 

24) De voornemens voor ‘aanvullende wijk-maatregelen’ zijn sindsdien nog meerdere malen gewijzigd, met 
iedere keer andere gevolgen voor verkeersintensiteiten in de wijken. Voor de burger was er geen touw 
meer aan vast te knopen. Bovendien werden in de periode juli 2016 tot december 2016 geen integrale 
doorrekeningen gepubliceerd van de gevolgen van alle, thans voorliggende, wijkmaatregelen voor het 
gehele Lyceumkwartier.  

 
Ad 5.4. : Maatregelen Lyceumkwartier 
 
25) Op 6 juni 2016 werd een eerste klankbordgroep gehouden voor enkele verontruste bewoners uit 

zuidelijke lanen van het Lyceumkwartier. U noemt deze lanen consequent “Lyceumkwartier-Zuid” Voor 
de goede orde: Er bestaat geen Lyceumkwartier-Zuid. Er bestaan wel enkele lanen in het zuidelijk deel 
van het Lyceumkwartier die extra zwaar getroffen leken te gaan worden door de centrummaatregelen en 
de aanvullende maatregelen in de WP-buurt. Grotendeels betrof het hier Lyceumlaan, Fransen van de 
Puttelaan, Lindenlaan, Verlengde Slotlaan, Professor Lorentzlaan.  

 
26) Wij maken bezwaar tegen het gegoochel met de naam van onze wijk om de indruk te wekken dat het 

overleg met ‘Het Lyceumkwartier’ betrof. Dit is met name storend naar onze leden toe. Dat het bekend is 
bij de gemeente dat men onze wijk (en wijkbewoners) hierdoor oneigenlijk verdeelde blijkt uit de titel van 
het ontwerpverkeersbesluit dat op 16 januari 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant. Daar heet het 
wel ineens: “Wijkverkeersplan Lyceumkwartier / Wilhelminapark”. 

 
27) Onder kopje “Doel van de bijeenkomst” staat in het gesprekverslag van die bijeenkomst van 6 juni 2016:  
 

In eerste instantie waren er door de verkeersmaatregelen in het kader van de centrumvisie geen 
effecten op de Lyceumkwartier-Zuid te verwachten.(VLZ : dit is onjuist: afsluiten tunneltje?) Met de door 
de gemeenteraad en college besloten (VLZ: dit is onjuist) aanvullende maatregelen bleek dat er zich 
ook negatieve effecten voordoen in het Lyceumkwartier-Zuid. Dit is de reden dat we nu bijeen zijn 
gekomen om een wijkverkeersplan (VLZ: ?) op te stellen die de negatieve effecten in de wijk 
voorkomen.(VLZ: dit doel is niet gerealiseerd; sterker nog: de negatieve effecten zijn versterkt) 
 

28) Verderop in het gespreksverslag staat (commentaar van de aanwezigen):  
- “Belangrijk is om de gevolgen van de maatregelen die worden doorberekend op een groter schaalniveau 

te analyseren, zodat duidelijk is waar het verkeer zich heen verplaatst en welke straten hierdoor extra 
worden belast.” Reactie Gemeente: “Deze opmerking wordt meegenomen in het vervolgtraject.” 
 
VLZ: Dit verzoek (om een integraal beeld van de gevolgen van alle verkeersmaatregelen te mogen 
krijgen voor het héle Lyceumkwartier) is door de gemeente tot eind december 2016 genegeerd.  
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29) Daarbij komt dat alle sinds juni 2016 gepresenteerde plaatjes, cijfers en berekeningen van de gemeente 
zijn ‘afgekapt’ ter hoogte van de Lindenlaan. Met andere woorden: belanghebbenden aan o.a. 
Lorentzlaan-noord, Homeruslaan, Socrateslaan, Verlengde Slotlaan-noord zijn nooit tijdig en correct 
geïnformeerd over de potentiële gevolgen van de centrum- en wijkmaatregelen voor hun laan.  
Deze mede-buurtbewoners konden niet bevroeden dat maatregelen ‘in het centrum’ uiteindelijk voor 
verkeersstijgingen tot 125 % langs hún voordeur zouden leiden. Zij hebben ook niet kunnen deelnemen 
aan besluitvorming over deze maatregelen.  
Zij zijn door dit gebrek aan informatie uitgesloten van deelname aan de procedure tegen de 
centrummaatregelen. Zij waren immers volgens de vigerende informatie in april/mei 2016 geen 
belanghebbende. En het had dus ook geen zin een zienswijze in te dienen. Dat de gevolgen voor hen, 
volgens de cijfers uit het gemeentelijk verkeersmodel, uiteindelijk zeer groot zullen zijn, beseften zij pas 
nadat de VLZ zelf de gevolgen had na kunnen rekenen aan de hand van de eerste integrale cijfers van 
eind december 2016. En hen informeerde op 22 januari 2017. 
 

30) Het verslag van 6 juni 2016 gaat verder met (commentaar aanwezigen):  
 

- “Belangrijk is dat de verkeersveiligheid ook een onderdeel is van de afweging”.  
Reactie Gemeente: “Deze opmerking wordt meegenomen in het vervolgtraject.” 

- De klankbordgroep geeft aan dat de maatregelen met het verkeersmodel eerst doorgerekend 
moeten worden, waarna ze gepresenteerd kunnen worden aan de klankbordgroep. 

 
31) Op 28 juni 2016 (d.i. 6 weken nadat de indieningstermijn voor zienswijzen tegen de “centrumbesluiten” 

was verlopen) is vervolgens een inloopbijeenkomst waarin 5 varianten voor het “wijkverkeersplan” 
Wilheminapark/Lyceumkwartier-Zuid worden gepresenteerd. 

 

- In al deze varianten wordt het afsluiten van de Korte Steynlaan als onwrikbaar vaststaand 
gepresenteerd, want “dat is immers onderdeel van de Centrumvisie als besloten door de gemeenteraad 
en B&W “ En staat niet ter discussie. (NB: Korte Steynlaan volledig afsluiten was geen onderdeel van 
het verkeers-“amendement” bij de Centrumvisie) 

 

- Dat daardoor de verkeersdruk op Lyceumlaan (en na afsluiten van Lyceumlaan: op de Verlengde 
Slotlaan) tot volstrekt onacceptabele hoogten zou stijgen leidde er bij vele aanwezigen toe de 
voorgestelde wijkmaatregelen niet te betwisten, uit angst gestraft te worden met duizenden auto’s extra 
per dag langs hun eigen voordeur. 
 

- Bij 4 van de 5 varianten staat ook vast dat de Pauw van Wieldrechtlaan wordt afgesloten. Ook dat is niet 
verwonderlijk: Uit het volledig afsluiten van de Korte Steynlaan volgt dat het verkeer op de Lyceumlaan 
(en de Aristoteleslaan) sterk zal stijgen met name als gevolg van verhoogde druk van sluipverkeer 
richting WP-buurt via de PvW-laan. Helder werd dat de PvW-laan dit verkeer niet wilde verwerken en 
dus ook moest worden afgesloten. Het verkeer voor WP-buurt verplaatste zich (modelmatig) vervolgens 
naar de Lorentzlaan… 

 

- Kortom het “overleg” met bewoners beperkt zich dan nog tot de ‘no-brainer’ of het geplande 1-richting 
verkeer op de Lorentzlaan 200 meter noordelijk moest worden opgeschoven. Het doel hiervan is om 
sluipverkeer door het Wilhelminapark te voorkomen, maar daardoor wordt de Lindenlaan en verder 
noordelijk nog zwaarder belast. 

 
- De variant 3A zorgt voor grote extra verkeersdruk op Lindenlaan. Plus, wat in al de presentaties niet 

werd getoond, grote verkeerstoenames verder noordelijk in het Lyceumkwartier. 
 
32) Op 3 juli 2016 (mail mevr. L. Vrieling) wordt door de gemeente gevraagd om een “voorkeursvariant” aan 

te geven. Hieruit ontstaan discussies o.a. met bewoners Fransen van de Puttelaan. Uit email L. Vrieling: 
- Varianten 3a en 3b: Tijdens de bijeenkomst (28 juni) ging de grootste voorkeur van de aanwezigen uit 

naar de varianten 3a en 3b. In variant 3a wordt het doorgaande verkeer volledig uit de wijk geweerd. In 
variant 3b blijft het Wilhelminapark toegankelijk vanuit de Lindenlaan. Dit betekent dan wel dat een klein 
deel van het doorgaand verkeer gebruik zal blijven maken van het Wilhelminapark. 
(VLZ : Bovenstaand gaat dus over de ‘wijk’ WP-buurt, niet over het Lyceumkwartier) 
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33) De termijn voor het indienen van zienswijzen tegen de ‘centrum’-besluiten eindigde op 18-5-2016. 
Bovenbedoelde doorrekeningen d.d. 26 juni 2016 zijn echter eind juli 2016 gepubliceerd. Ze blijken 
uiteindelijk, na verdere, toen nog onbekende, wijkmaatregelen in o.a. WP-buurt, grote gevolgen te 
hebben voor het Lyceumkwartier. 

 
34) Op 22 augustus 2016 vond een bijeenkomst plaats tussen gemeenteambtenaren en 4 bewoners van de 

Lindenlaan (+ 2 VLZ) :  
 

- Tijdens deze bijeenkomst worden de al eerder, in 2015, afgesproken maatregelen om het sluipverkeer 
op de Lindenlaan te beperken (ruwweg A28 - Woudenbergseweg en vice versa) gepresenteerd. Ook 
worden een aantal mogelijke aanvullende maatregelen gepresenteerd. De suggestie wordt gewekt (zie 
verslag bijeenkomst) dat uitsluitend als gevolg van maatregelen in het Lyceumkwartier (Lyceumlaan en 
Verlengde Slotlaan) de verkeersdruk op de Lindenlaan zal stijgen.  

 
- Over de extra verkeersstromen die op de Lindenlaan gaan ontstaan als gevolg van het afsluiten van o.a. 

tunneltracé, Korte Steynlaan, en daaraan gerelateerde maatregelen in de WP-buurt werd niet 
gesproken.  

 

- Daarnaast werd gesuggereerd dat de potentiële maatregelen (dus gericht op sluipverkeer ex-A28 etc.) 
ook het extra verkeer uit centrum en WP-buurt op de Lindenlaan zullen kunnen tegenhouden. Dit is 
echter verkeer dat door totaal andere bronnen (centrum en WP-buurt) wordt gegenereerd. 

 

- Tegen beter weten in presenteert de gemeente dus de maatregelen die in 2015 al afgesproken waren 
voor de Lindenlaan om sluipverkeer ex A28 en vv. te mitigeren, als zijnde óók de oplossing voor de 
nieuwe verkeersstromen die zullen ontstaan vanuit het centrum en de WP-buurt. 

 
35) Op 31 augustus 2016 wordt door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd om een keuze te maken 

tussen variant 3A en 3B. Bewoners van Wilhelminapark en enkele lanen uit het zuidelijk Lyceumkwartier 
zijn hiervoor uitgenodigd. Hieronder enige citaten uit het verslag bijeenkomst (onderstrepingen: VLZ): 

 
- Als je iets verandert, krijg je elders meer verkeersbewegingen. In zowel 3a+ als 3b+ wordt de Lindenlaan 

extra belast. Er wordt gevraagd of er over is nagedacht om zowel van de Lindenlaan, vanaf de 
Boulevard, en van de Professor Lorentzlaan eenrichtingsverkeer te maken. 

 

- De voorzitter vat samen dat de aanwezigen namens de Lindenlaan het niet aanvaardbaar vinden dat 
het aantal auto’s omhoog gaat. 

 
- De crux zit in de Fransen van de Puttelaan en Professor Lorentzlaan. (VLZ: Onjuist: de crux ligt in 

centrum, Korte Steynlaan en WP-buurt. Door maatregelen daar wordt ‘de crux’ verschoven naar o.a. 
Lindenlaan. En naar verder noordelijk in het Lyceumkwartier, maar dat wisten belanghebbenden toen 
nog niet)  

- Na overleg in kleine groepjes volgen onderstaand de bevindingen/vragen vanuit de groepjes. :  
- Laat alles zoals het is. In alle nieuwe varianten ontstaat er een omweg. (VLZ : Wij vernamen dat deze 

opmerking brede steun kreeg van het publiek).Reactie gemeente: Dit signaal nemen we mee in het 
voorstel aan het college. Het klopt dat er een omweg ontstaat. 

- De voorzitter vraagt de aanwezigen bij wijze van peiling aan te geven naar welke variant op dit moment 
de voorkeur zou uitgaan. Een aantal aanwezigen vindt dat hier om een stemming wordt gevraagd en 
weigert zijn voorkeur aan te geven. Gemeente geeft ook aan dat een peiling voor de besluitvorming niet 
zo relevant is, het gaat om argumenten en reacties. Die zijn vanavond voldoende aan bod gekomen. 

- Tijdens de sloop van de tunnel wordt andermaal een meting uitgevoerd, zodat duidelijk is wat de 
effecten van het afsluiten van de tunnel op de verkeersstromen zijn.  
 
VLZ: Deze cijfers zijn uiteindelijk op 14 februari 2017 aan de gemeenteraad gezonden. Wij moesten het 
rapport zelf opduiken uit de website ‘Raadsinformatie’. Helaas worden daarin metingen op de Lindenlaan 
en Jagersingel als ‘niet representatief’ gekwalificeerd. Oorzaken, onder meer : Wegwerkzaamheden op 
Lindenlaan (en niet genoemd: Prof. Lorentzlaan); niet functionerende apparatuur; etc.. 
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- Wel moet de opmerking geplaatst worden dat veel aanwezigen hebben aangegeven dat niets doen 
(geen verkeersmaatregelen in het centrum) de voorkeur heeft. 

 

36) Uit de presentatie van 31 augustus 2016. Pag. 13, onder Uitkomsten inloopbijeenkomst 28 juni :  
Variant 3a: oplossend vermogen hoog. De maatregelen weren doorgaand verkeer uit beide wijken.  
(VLZ: Dit is onjuist. Maatregelen onder variant 3A verhogen het doorgaand verkeer in het 
Lyceumkwartier. Ook: in bovenstaande presentatie worden de gevolgen van de voorgestelde 
maatregelen weer consequent ‘begrensd’ ter hoogte van de Lindenlaan) 

 
37) Op 16 september 2016 eindvoorstel :  

 
- Lyceumkwartier-Zuid krijgt uitsluitend te maken met verkeer komende uit het Wilhelminapark. Via deze 

zijde is het Wilhelminapark niet meer te bereiken. Dit betekent dat de wijk (?) ontlast wordt van verkeer 
met een bestemming in het Wilhelminapark (VLZ: Onjuist: Bestemmingsverkeer Wilhelminapark wordt 
verschoven naar o.a. Lindenlaan) 
 

- Eenrichtingsverkeer Professor Lorentzlaan wordt in procedure gebracht (ontwerp-verkeersbesluit). Deze 
maatregel wordt pas geëffectueerd als verwachte effecten daadwerkelijk optreden. In oktober/november 
overleg met directe omgeving om te bepalen onder welke voorwaarde we hem gaan inzetten. (VLZ: 
Deze maatregel is wel in ontwerpverkeersbesluit 16 januari 2017 opgenomen. Daarmee de voorspelde 
verkeerstromen weer veranderend). 

 
38) Uiteindelijk is pas eind december 2016 een integrale doorrekening van alle voorliggende 

verkeersmaatregelen in Zeist (a.g.v de ‘Centrumvisie’) op de website van de gemeente gepubliceerd. 
(zie mail W.Das 18 december 2016) 

 
39) Wij moesten deze (zoveelste) doorrekening zelf opduiken uit de krochten van de gemeente-website op 

28 december 2016. Het betreft de: “Integrale Variant 3 Centrumvisie d.d. 04.10.2016 / 06:57:45“. Hierin 
zitten weer wijzigingen ten opzichte van voorgaande varianten (o.a. geen eenrichtingsverkeer op de 
Fransen van de Puttelaan) 

 
40) Voor leken zijn deze doorrekeningen overigens onleesbaar, en bovendien nauwelijks te vinden op de 

website van gemeente Zeist. De gemeente kondigt deze publicaties ook niet aan. 
 
41) Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat het akoestische rapport en het fijnstofrapport van ODRU uit 

november 2016 onjuistheden bevatten als de verkeerstoenamen materialiseren zoals het gemeentelijk 
verkeersmodel voorspelt. Met name op eerder genoemde verkeersconcentratiepunten zal de geluids- en 
fijnstofoverlast veel verder toenemen dan de rapporten aangeven. Slechts als voorbeeld: Lindenlaan 
t.h.v. nr. 40 zou binnen de normen blijven, waar 20 meter verderop een normoverschrijding zou 
plaatsvinden. 
 

 

Bovenstaande Bijlage 3 is een integraal onderdeel van onze zienswijze betreffende uw  

ontwerpverkeersbesluit nr. 210525. 

 
Het bestuur, paraaf  
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Bijlage 4 

Bij zienswijze Vereniging Lyceumkwartier Zeist d.d. 24 februari 2017 
inzake ontwerpverkeersbesluit nr. 210525 van B&W van Zeist 

 
 
 
College van B & W gemeente Zeist 
Postbus 513 
3700 AM Zeist 
Tevens per e-mail: zeist@zeist.nl 

Zeist, 11 mei 2016 

Geacht College, 

Betreft: Zienswijze t.a.v. 6 ontwerp verkeersbesluiten centrumvisie d.d. 6 april 2016 

De Vereniging Lyceumkwartier Zeist (hierna: ‘VLZ’) onderschrijft de zienswijze d.d. 11 mei 2016 van de 
Stichting Beter Zeist over het bovengenoemde onderwerp. De onderbouwing daarin beschouwt de VLZ als 
een integraal onderdeel van deze zienswijze. Met name wil de VLZ de volgende punten benadrukken:  

 De verkeersvariant van de raad d.d. 3 maart 2015 is nooit met de samenleving besproken en voor 
inspraak vrij gegeven, ondanks dringende vragen daartoe.  
 

 Ondanks herhaalde vragen aan de gemeente over de eventuele gevolgen van de verkeersbesluiten 
in het centrum voor het Lyceumkwartier, heeft de VLZ pas eind maart 2016 via de Stichting Beter 
Zeist (en dus niet via de gemeente!) vernomen van de gevolgen van voornoemde verkeersbesluiten 
voor het Lyceumkwartier. Toen bleek bovendien ook dat de gemeente al geruime tijd in 
samenspraak met de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark aanvullende verkeersmaatregelen 
aan het voorbereiden was die de gevolgen van voornoemde verkeersbesluiten zouden moeten 
opvangen, zonder de bewoners van het Lyceumkwartier hierbij te betrekken. Dit terwijl deze mogelijk 
aanvullende maatregelen in het Wilhelminapark grote gevolgen zullen hebben voor de 
verkeersstromen en –intensiteit in het Lyceumkwartier. Namens de gemeente wordt dus met 
sommige wijkverenigingen en lanen wèl overleg gevoerd, maar met andere wijkverenigingen en 
lanen niet. Dit terwijl verkeersmaatregelen in de ene wijk of laan, grote gevolgen kunnen hebben 
voor een andere wijk of laan. De gemeente heeft toegezegd een klankbordgroep voor de bewoners 
in het Lyceumkwartier samen te zullen stellen, hetgeen tot op heden niet is gebeurd, ondanks de 
haast die volgens de gemeente geboden is. De toegezegde dialoog met de direct betrokkenen over 
de inrichtingsplannen is voor wat betreft het Lyceumkwartier dus nog niet eens begonnen, terwijl er 
al wel definitieve plannen voor het centrum worden gemaakt. Plannen die van directe invloed zijn op 
het Lyceumkwartier. 
 

 Tijdens de uiteindelijk gehouden informatiebijeenkomst op 18 april jl. bleek bij de alle aanwezige 
belanghebbenden weinig acceptatie voor de variant te bestaan. 

 

 Het benodigde deelplan voor centrum-Zeist van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP) ontbreekt. Het is daarom onmogelijk de ontwerpbesluiten in onderling verband te 
beoordelen in relatie tot een vastgesteld verkeersplan. 
 

 De onderbouwing van de doelmatigheid van de verkeersvariant is ontoereikend. Onduidelijk blijft 
voor welk probleem de voorliggende verkeerscirculatie een oplossing zou zijn. De VLZ maakt ernstig 
bezwaar tegen de grote gevolgen die de verkeersbesluiten in het centrum hebben voor een buiten 
het centrum gelegen wijk als Lyceumkwartier. De gevolgen die voornoemde verkeersbesluiten in het 
centrum hebben op een wijk als het Lyceumkwartier, staan niet in verhouding tot hetgeen beoogd 
lijkt te worden met de voorliggende maatregelen. Gevolgen die bovendien niet zijn onderzocht. 
Desgevraagd bleek tijdens de informatiebijeenkomst op 18 april 2016 dat de gemeente bijvoorbeeld 
in het geheel niet had nagedacht over de gevolgen van de verkeersbesluiten op de 

mailto:zeist@zeist.nl
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verkeersveiligheid van de vele scholen in het Lyceumkwartier. Dit terwijl de verkeersintensiteit op de 
Verlengde Slotlaan (waar de Zeister School Vereeniging aan is gelegen en waar ook kinderen van 
de Vrije School en het Christelijk Lyceum intensief gebruik van maken) en de Lindenlaan (waar het 
Christelijk Lyceum Zeist aan is gelegen) enorm zal toenemen door de verkeersbesluiten. Voor wat 
betreft de Verlengde Slotlaan wordt een toename van het verkeer van 277% voorzien en voor de 
Lindenlaan een toename van 24%. Ter plaatse ontstaan nu al vaak hachelijke situaties met (bijna) 
ongelukken, laat staan hoe dit zal zijn na invoering van de betreffende verkeersbesluiten in het 
centrum. Voor de Jagerssingel wordt een toename voorzien van 18%, terwijl daar de in- en uitrit van 
het ziekenhuis al dagelijks voor chaos zorgt. Bovendien verhuist de RAVU eind van deze maand 
naar de Jagerssingel en zullen daar vandaan met grote regelmaat ambulances met spoed uitrukken. 
Het kan niet zo zijn dat maatregelen in het centrum, waarvan de doelmatigheid en de wens niet vast 
staat, dergelijke gevolgen hebben voor omliggende wijken als het Lyceumkwartier. En in ieder geval 
niet, zonder deze gevolgen eerst goed te onderzoeken en aanvullende maatregelen (in een dialoog 
met bewoners en instellingen ter plaatse) vast te stellen. 
 

 De verkeersbesluiten in het centrum hangen nauw samen met eventuele aanvullende 
verkeersmaatregelen in de omliggende wijken. Zolang geen duidelijkheid is gegeven over deze 
aanvullende verkeersmaatregelen, kunnen ook de verkeersbesluiten in het centrum niet goed 
beoordeeld worden. De (voorbereiding van de) besluitvorming bij de gemeente schiet hierin 
procedureel en inhoudelijk tekort. 
 

 Simpele aanpassingen en alternatieven werden niet onderzocht. 
 

 De onderbouwing van de besluiten door middel van tellingen en verkeerssimulaties ontbreekt deels. 
Bovendien werden de resultaten van verkeersonderzoeken onnodig lang achtergehouden. Naar nu 
blijkt bieden deze onvoldoende basis voor de besluiten.  
 

 Hetzelfde geldt voor de gevolgen van nog komende besluiten. Die zijn overigens nog niet volledig 
doorgerekend. 
 
 

De effecten van de verkeersvariant, zoals die naar voren komen in de 6 ontwerpbesluiten en in de 

voorlopige berekeningen, schaden de belangen van de bewoners van het Lyceumkwartier, waarvan de VLZ 

540 huishoudens vertegenwoordigd. De VLZ vraagt dan ook de procedure voor de besluitvorming op te 

schorten, zoals in de zienswijze van Stichting Beter Zeist is verwoord. Eerst zal in dialoog met de 

samenleving een degelijk onderbouwd deelplan voor centrum Zeist moeten worden ontwikkeld en 

vastgesteld. Pas daarna kunnen op basis van onderzoek zo nodig verkeersbesluiten worden genomen. 

In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groet, 

namens de Vereniging Lyceumkwartier Zeist, 

 

Liselotte Pesch, voorzitter 
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Bijlage 5 

Zienswijze Vereniging Lyceumkwartier Zeist d.d. 24 februari 2017 
inzake ontwerpverkeersbesluit nr. 210525 van B&W van Zeist 

 

 


