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Spoorwegovergang Den Dolder

Geachte mijnheer, mevrouw,

Op 1 julijongstleden hebben wij de uitkomsten van het rapport over het onderzoek naar

verkeersíeili-gheid in het centrum van Den Dolder met u gedeeld. Het doelvan die avond was het ophalen

van reacties op het rapport.

ln de gesprekken op die avond bleek er een diversiteit aan opvattingen te bestaan.. Op die avond is

g".prót"n orer onóer meer de veiligheid van de overweg, het onveiligheidsgevoel, het (onveilige) gedrag

ian'verkeersgebruikers bijde overwèg, ongevallenrisico's, afwikkelingen van_vrachtverkeer, de

busroutes, bàreikbaarheid winkels enlorgón over de noord-zuid verbínding. Een verslag van deze avond

is ook terug te vinden op www.zeist.nl/wodendolder. Ook kunt u het rapporl over de verkeersveiligheid op

die plek nalezen.

Besluit college van B&W
Een besluit over de spoorwegovergang in Den Dolder is een belangrijk en ingrijpend besluit.

Het onderzoek over de verkeersveiligheid geeft aan dat de meest verkeersveilige situatie is: het afsluiten

van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer, de ovenrueg blijft wel open. voor voetgangers en

fietsers. if ierbij Jpeettheé dat naar veruachting in de toekomst zowel het autoverkeer als het

treinverkeer toenemen, waardoor verkeersveiligneiO, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid in het

centrum van Den Dolder aÍnemen.

Het college van B&W heeft op 16 juli 2019 besloten om het advies van het verkeersveiligheidsrapport

over te nómen en de raad voor te stellen om de spoorwegovergang in de toekomst alleen nog open te

houden voor Íietsers en voetgangers en het gemotoriseerde, doorgaande verkeer om te leiden via de

Andreas Foxlaan.

Daarnaast stellen we de gemeenteraad voor om met u en andere inwoners een proces op te starten om

tot een goede invulling te-komen van dit besluit. Dit gaat om de inrichting van het centrum, de realisatie

van de Èortsluitroute àan de zuidkant en de aansluiting van de Pleineslaan op de provinciale weg.

Uiteindelijk willen we met u bekijken hce we Den Dolder verkeersveiliger, bereikbaarder en leeÍbaarder

kunnen maken.

Verdere proces
Het besluitvormingsproces van de raad vindt na de zomerperiode plaats. Op 12 september 2019 vindt in

de sporthal van Dén Dolder een ronde taÍel plaats. Dat is een bijeenkomst waarin de raad zich laat
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informeren over het ondenruerp. Het raadsdebat vindt plaats op 24 september 2019, waarna de raad op 8
oktober 2019 een besluit zal nemen. De data zijn onder voorbehoud.

Wij blijven graag met u in gesprek. Want als de raad het voorstel van het college overneemt zal de
spoorwegovergang niet direct worden aangepast. We zullen eerst met u en andere betrokkenen moeten
bepalen hoe we de toekomstige inrichting van het centrum willen zien, en daarbij het verblijven een
centrale plek kunnen geven. Daarnaast zullen eerst de kortsluitroute en een goede aansluiting van de
Pleineslaan op de provinciale weg gerealiseerd moeten worden, alvorens we daadwerkelijk tot een
aanpassing van de spoorwegovergang kunnen komen. En tot slot willen we ook dat de
spoorwegovergang een zo open mogelijk karakter behoudt, ook na afsluiting ervan voor het autoverkeer.
Dit zijn vraagstukken die we graag met u oppakken. We zullen - na besluitvorming in de gemeenteraad op
8 oktober 2019 - hierover bij u terugkomen.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website, www.zeist.nl/wodendolder, waarin u meer
informatie kunt inzien.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

dr. H.S. Grotens drs. J.J.L.M. Janssen
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