Terugkoppeling n.a.v. de bijeenkomst over verkeersmaatregel Korte Steynlaan
Maandag 8 juli 2019 Raadzaal Gemeente Zeist
Aan:

Alle deelnemers aan dialoogbijeenkomst Korte Steynlaan d.d. 8 juli 2019

Deelnemers :

- Raadsfracties: VVD, GroenLinks, PvdA, NDZ, Seyst.nu, CU/SGP, en SP.
- Belangenbehartigers: Twee vertegenwoordigers voor 23 bewoners Bethaniëplein / Stationslaan; VVE Belleville Slotlaan; VVE Belleville Boulevard; Stichting
Beter Zeist; Belangenvereniging Slotlaan; Vereniging Lyceumkwartier Zeist;
(VLZ ook voor Christelijk Lyceum en leerlingen).
- Individuele bewoners van Wilhelminapark en Lyceumkwartier;
- Individuele ondernemers

Uitgenodigd maar afwezig: Fractie CDA; Fractie D66; Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark.
Voorzitter:

Dick van Ginkel (D66)

1. Inleiding
Hierbij voor uw informatie een terugkoppeling/samenvatting van de dialoogbijeenkomst d.d 8
juli 2019 over de verkeerssituatie Korte Steynlaan. Dit verslag is gemaakt door de (ondertekenende) initiatiefnemers, die gezamenlijk een zeer brede groep bewoners en ondernemers in en
ten noorden van het centrum vertegenwoordigen. Dit zijn geen letterlijke notulen, maar een
samenvatting van indrukken en hoofdconclusies van de initiatiefnemers, ten behoeve van alle
deelnemers aan de bijeenkomst. Dit zou overigens gebruikt kunnen worden als een input voor
de raadsdiscussie op 16 juli 2019 over ‘de evaluatie’. Zie ook raadsinformatiebrief RIB 19.113.
Alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en contributie(s). Uiteraard
speciaal dank aan (vrijwillig) voorzitter Dick van Ginkel voor zijn soepele leiding van de bijeenkomst.
Hoewel helaas geen overeenstemming is bereikt over de noodzaak van een spoedige aanpassing
van de huidige verkeersmaatregel op de Korte Steynlaan hebben de meeste deelnemers laten
weten het fijn gevonden te hebben eindelijk inhoudelijk met raadsleden te hebben kunnen discussiëren over de ontstane problemen en de oorzaken daarvan. Deelnemers waarderen dat de
bijeenkomst hoofdzakelijk in constructieve sfeer is verlopen, met aandacht voor elkaars standpunten.
De globale conclusies zijn dat het proces om tot dit verkeersbesluit te komen ongelukkig en intransparant verlopen is. Het draagvlak voor de maatregel is volgens de meeste raadsfracties veel
beperkter dan eerder werd verondersteld. Door meerdere fracties werd gesteld dat dit waarschijnlijk de eerste verkeersmaatregel is die heroverwogen moet worden. De urgente roep van
alle aanwezige bewoners en ondernemers om rond aanvang van het nieuwe schooljaar in te
grijpen in deze uiterst ongewenste verkeerssituatie werd door VVD afhankelijk gesteld van het
resultaat van metingen in september, en door GroenLinks en CU/SGP van een integrale evaluatie die dit najaar zal plaatsvinden. De andere aanwezige raadsfracties verklaarden voor zeer
spoedige intrekking van de huidige maatregel op de Korte Steynlaan te zijn.
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2. Geconstateerde problemen:
a) Veiligheid:
- Door gestegen drukte op verkeersconcentratiepunten zijn gevaarlijke situaties op vooral

-

Lindenlaan, Verlengde Slotlaan en Boulevard (rotondes) ontstaan. Op de bijeenkomst meldde de VLZ dat de laatste drie maanden vier ongevallen geregistreerd werden, waarvan drie
tussen fietsers en auto. De laatste drie met letsel. ( NB !! : De genoemde registraties bleken
achteraf incompleet. Na de bijeenkomst attendeerden bronnen er op dat een aanzienlijk
hoger aantal ongevallen met letsel in het Lyceumkwartier heeft plaatsgevonden sinds invoering van de verkeersmaatregelen. Zie de tabel onder punt 9).
Op Lorentzlaan en Lyceumlaan worden ook gevaarlijke situaties gemeld door (hard) tegen
rijrichting inrijden. (soms zelfs achteruit..).
In het algemeen kan geconstateerd worden dat de verkeersveiligheid achteruit is gegaan
door een afgenomen verkeersdiscipline bij de inwoners van Zeist. Deze is enerzijds het gevolg van een gevoel van zinloosheid over de genomen verkeersmaatregelen, anderzijds van
het idee dat redelijke (omrij-) alternatieven ontbreken.

b) Bereikbaarheid:
-

3 à 4 kilometer omrijden voor vele (auto)bezoekers en bewoners (via Lindenlaan of Slotlaan);
- Slechte (auto)bereikbaarheid van winkeliers/ondernemers in laatste deel Slotlaan
- Slechte autobereikbaarheid van zorgpraktijken/kantoren in de Wilhelminaparkbuurt.
c) Vitaliteit middenstand/ondernemers: Scherp gedaalde omzetten bij winkeliers en horeca aan laatste deel Slotlaan en aan Jagerlaan. De maatregel staat haaks op de bedoeling van
de centrumvisie om het kernwinkelcentrum aantrekkelijker te maken en gaat in tegen de
wensen (en vermindert omzetten..) van ondernemers aan de Slotlaan.

d) Draagvlak:
Het huidige eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan is qua nadelige gevolgen voor duizenden Zeistenaren een onverteerbare maatregel. Met andere woorden: De maatregel is
een bom op een mug, die grote collaterale schade veroorzaakt heeft en nog dagelijks veroorzaakt. Velen hebben hun onbegrip voor deze maatregel kenbaar gemaakt aan de gemeente. Zij voelen zich niet gehoord. In plaats van een antwoord over nut of noodzaak van
deze maatregel, ontvingen zij verwijzingen naar een evaluatie die later zal plaatsvinden. En
waarvoor de criteria onduidelijk zijn (zeker bij gebrek aan nulmetingen).

3. Oorzaak
Deelnemers waren het er over eens dat een van de belangrijkste oorzaken voor deze specifieke
problemen de nieuwe maatregel Korte Steynlaan (verkeersbesluit 309755 d.d. 10 april 2019) is,
in combinatie met stapeleffecten a.g.v. de wijkmaatregelen. Veel verkeer dat eerder door Korte
Steynlaan en Lyceumlaan en Pauw van Wieldrechtlaan en Lorentzlaan en Verlengde Slotlaan in
de thans afgesloten richtingen reed, wordt nu gedwongen over Lindenlaan te rijden. En een deel
zelfs via Schaerweijdelaan en Slotlaan. Dit betekent enerzijds een opeenstapeling van verkeer
naar gevaarlijke punten waar duizenden kwetsbare schoolkinderen dagelijks oversteken op de
Lindenlaan; en anderzijds dat de Slotlaan niet autoluw is geworden zoals de bedoeling was van
de centrumvisie.

4. Verdere overwegingen
-

Er is nauwelijks onderzocht hoe sterk de verkeerstoename op de Stationslaan in feite zou
zijn. Er zijn alleen verkeersmetingen uit 2016, waarin slechts een geringe toename werd ge-
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-

-

constateerd. Dit ook nog zonder enige maatregelen in de wijk (drempels en/of éénrichtingstrajecten) om deze toename te beperken.
Bij een enquête onder de bewoners van de wijk Wilhelminapark, de veronderstelde begunstigden van de afsluiting van de Korte Steynlaan, bleek een ruime meerderheid (inclusief bv.
bewoners van de Stationslaan, die hun familieleden niet meer kunnen uitleggen hoe ze
moeten rijden) tegenstander van deze maatregel.
En als belangrijkste overweging: De effecten van “de Korte Steynlaan” kúnnen niet objectief geëvalueerd worden zonder opheffing van de huidige maatregel.

5. Voordelen opheffing maatregel Korte Steynlaan
Enige voordelen van het zeer spoedig opheffen van deze maatregel zijn dat:
-

het fietsverkeer stukken veiliger wordt;
de gereden autokilometers in Zeist aanzienlijk verlaagd worden;
de fijnstof-, CO2- en stikstofuitstoot en de geluidsoverlast in half Zeist verlaagd wordt, o.a.
langs schoolpleinen en kinderspeelplaatsen;
er gemeten kan worden wat de gevolgen zijn van maatregelen op/ rond Voorheuvel;
de raad dit najaar veel beter kan evalueren;
veel verspilde tijd en moeite bij bezwaarmakers, gemeente en bezwaarcommissie wordt
voorkomen;
nieuwe rondes van langdurige juridische procedures worden vermeden (eenrichtingsverkeer Korte Steynlaan is nieuw besluit);
recht gedaan wordt aan de aangenomen motie van 12 februari 2019 over quick wins;
de weg vrijgemaakt wordt voor pilots op (een deel van) de Slotlaan die afgesproken zijn in
het coalitieakkoord.
er minder onbegrip is bij Zeistenaren omdat de gemeente blijkt geeft te luisteren naar alle
bezwaren en een voor velen onverteerbare maatregel heroverweegt.
bedrijven aan Slotlaan en Jagerlaan wellicht behoed worden voor een faillissement.

6. Posities Raadsfracties aan het eind van de dialoogavond :






NDZ, Seyst. nu, PvdA , SP: Korte Steynlaan zo snel mogelijk open. Meten van effecten voor
Korte Steynlaan / Stationslaan in september a.s. .
NDZ constateerde dat geen 0-metingen zijn uitgevoerd waardoor er geen vergelijking van de
verkeersdruk voor en na de invoering van de diverse verkeersmaatregelen mogelijk is. Het
ontbreken van een 0-meting werd door VVD, GroenLinks, PvdA onderschreven en door andere fracties niet betwist.
PvdA stelde dat iedere motivering voor het afsluiten van de Korte Steynlaan ontbreekt en
dat duidelijk geen draagvlak is voor de afsluiting van de Korte Steynlaan. Deze uitspraken
werden door de anderen niet betwist.
VVD: De VVD wenst na de metingen in september een snel besluit te nemen. In verband
met mogelijke nadelen voor een aantal belanghebbenden is bestuurlijke consistentie en
zorgvuldigheid ook belangrijk. Als de huidige vermoedens van overschrijding van GVVPmaxima bevestigd worden, dient de maatregel z.s.m. ingetrokken te worden. Bovendien
werd gesteld dat “iedereen van mening is dat de Korte Steynlaan weer opengesteld moet
worden , maar dat de meningen alleen verschillen over het moment waarop”. De uitspraak
"..dat iedereen voor openstelling is.." werd alleen tegengesproken door GroenLinks.
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GroenLinks en CU/SGP: Een besluit is afhankelijk van de integrale evaluatie van centrumvisie inclusief fietsersproblematiek, parkeren, ondernemersomzetten, etc. die in het najaar
plaatsvindt. (Opm. bewoners/ondernemers : Korte Steynlaan heeft niets met centrumvisie
te maken). Tevens stelde GroenLinks dat het openstellen van de Korte Steynlaan een ongewenst grote aanzuigende werking zal hebben van doorgaand autoverkeer richting Stationslaan. Opm. bewoners/ondernemers: De metingen in 2016 gaven een ander beeld: Het
overgrote deel van het verkeer op Stationslaan is bestemmingsverkeer voor Wilhelminapark.
(incl. voor school het Spoor, en parkeerders voor Lin Fa, Van Zanten etc.). Bij een ‘open’ Korte
Steynlaan en afgesloten Voorheuvel in 2016 bleef Stationslaan ruim beneden het GVVPmaximum van 2500 mvt/dag. Datzelfde gold voor andere lanen in de WP-buurt. Mochten,
tegen de verwachting in, toch ongewenste verkeersstromen ontstaan dan kunnen die onzes
inziens met eenvoudige ingrepen tegengegaan worden.
Fracties ondersteunden het voorstel om belangengroepen bij “de evaluatie” te betrekken.

7. Conclusies
Gezien het bovenstaande kan in ieder geval geconcludeerd worden dat de meerderheid van
raadsfracties van mening is dat voorafgaand aan instelling van de huidige maatregel op de Korte
Steynlaan geen zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden.
De Korte Steynlaan is waarschijnlijk de eerste verkeersmaatregel die heroverwogen wordt na de
evaluatie. Tegelijkertijd had een aantal fracties moeite om voorafgaand aan de evaluatie het
verkeersbesluit rondom de Korte Steynlaan al te heroverwegen. Welke informatie de evaluatie
zou kunnen toevoegen om beter te kunnen heroverwegen, bleef echter onduidelijk.
De suggestie om alle belanghebbenden samen te vragen tot een betere oplossing te komen voor
de afsluiting van de Korte Steynlaan werd door een aantal fracties ondersteund en door een
aantal fracties afgewezen.
De urgente roep van alle aanwezige bewoners en ondernemers om snel , maar uiterlijk rond
aanvang van het nieuwe schooljaar in te grijpen in deze uiterst ongewenste verkeerssituatie
werd door vier fracties ondersteund, door één fractie onder voorwaarden gesteund, en door
twee fracties afgewezen tot na “de evaluatie” (die volgens RIB 19.113 pas in november komt) .

8. Verzoek belanghebbenden
In september intrekken van de huidige tijdelijke maatregel op de Korte Steynlaan. Er kan in overleg met belanghebbenden in Lyceumkwartier en Wilhelminapark bezien worden of (en welke)
flankerende, proportionele maatregelen genomen kunnen worden om eventueel sluipverkeer
zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan snel worden gerealiseerd, indien nodig ook weer via een
tijdelijke maatregel. Dat biedt de gelegenheid de centrummaatregelen later dit jaar te kunnen
evalueren zonder de verstorende factor van het besluit Korte Steynlaan. De effecten van eventuele aanvullende maatregelen in Wilhelminaparkbuurt kunnen dan ook meegenomen worden.
Dan is bovendien te zien in hoeverre bepaalde veronderstellingen die ten grondslag lagen aan
het besluit Korte Steynlaan in de praktijk kloppen
Omdat de verkeersrisico’s in verband met de schoolvakanties de komende twee maanden aanzienlijk lager zijn is er nu enige tijd voor verdere reflectie.
Het is te overwegen een (tijdelijke) openstelling van de Korte Steynlaan enkele weken voor de
metingen te effectueren, zodat geen gewenningstijd meer hoeft te worden ingelast.
Mede gezien het onderstaande overzicht vertrouwen bezwaarmakers er op dat de raad onmiddellijk na de metingen in september een snel, verstandig en rechtvaardig besluit zal nemen.
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9. “Het is even wennen…”
Ongevallen met fietsers zijn scherp gestegen sinds invoering van de maatregel Korte Steynlaan.
Over het hele jaar 2018 meldt Oozo twee (112-)ongevallen met letsel in het Lyceumkwartier, in
oktober en november.
In de vijf maanden van februari tot juli 2019 meldt Oozo zeven 112-ongevallen met letsel. Separaat registreerde de VLZ ook nog twee ongevallen, waarvan een met letsel bij een jong kind en
haar moeder.
VERKEERSONGEVALLEN LYCEUMKWARTIER ZEIST 2018 en 2019
Jaar

Datum

Laan

Omschrijving

Bron

Bewijs

Lindenlaan
Verlengde Slotlaan

Aanrijding met letsel
Aanrijding met letsel

Oozo

Oozo

Oozo 112
Oozo 112

Aanrijding Auto Fiets letsel
Auto 2 X fiets jong kind letsel
Ongeval met letsel
Ongeval met letsel
Ongeval met letsel
Zware aanrijding Auto's
Ongeval met letsel
Ongeval met letsel
Aanrijding Auto/Fiets Letsel

Oozo
VLZ
Oozo
Oozo
Oozo
VLZ
Oozo
Oozo
Oozo

Oozo 112
foto's website VLZ
Oozo 112
Oozo 112
Oozo 112
foto's website VLZ
Oozo 112
Oozo 112
Oozo 112

2018

1
2

dinsdag 30 oktober 2018
dinsdag 6 november 2018

2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9

donderdag 28 maart 2019
Boulevard
vrijdag 12 april 2019
Lindenlaan/VSL
woensdag 24 april 2019
Boulevard
donderdag 25 april 2019
Verlengde Slotlaan
dinsdag 14 mei 2019
Verlengde Slotlaan
woensdag 22 mei 2019 Lindenlaan/Lyceumlaan
woensdag 12 juni 2019 Lindenlaan/Lorentzlaan
dinsdag 18 juni 2019
Lindenlaan
donderdag 4 juli 2019
Boulevard

10. Epiloog:
Tijdens de raadsvergadering van 9 juli jl. vroeg raadslid Fiscalini aandacht voor de urgentie van
de heroverweging en zo mogelijk herziening van het verkeersbesluit Korte Steynlaan. Tot onze
teleurstelling bleken de raadsvoorzitter en de verantwoordelijk wethouder hiervoor totaal geen
gevoel te hebben. Gelukkig hebben meerdere raadsfracties inmiddels verklaard dat de raad zijn
(mede)verantwoordelijkheid dient te nemen voor deze situatie. Dat zij durven terugkomen op
eerder ingenomen standpunten siert deze fracties in hoge mate. Wij hopen van harte dat ook
het college zich zal verdiepen in de hier geschetste problematiek en samen met de raad zal komen tot de onvermijdelijke conclusie dat de verkeerssituatie resulterend uit het verkeersbesluit
Korte Steynlaan herzieningsmaatregelen op korte termijn noodzakelijk maakt.
Temeer gezien de zeer zorgelijke constateringen in bovenstaande tabel hopen wij bovendien dat
onze bijeenkomst van 8 juli en dit impressieverslag bijdragen aan een urgente besluitvorming in
dezen.
Hoogachtend,
23 bewoners Bethaniëplein/ Stationslaan;
VVE Belleville Slotlaan;
VVE Belleville Boulevard;
Stichting Beter Zeist;
Belangenvereniging Slotlaan;
Vereniging Lyceumkwartier Zeist.
Ook wordt verwezen naar de Brandbrief PR19.148 aan de raadsfracties van Zeist ( d.d. 24 juni
2019)
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