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mevr. C. van der Wee

uitnodiging 2e inloopbijeenkomst 30 november 2017

Geachte heer/mevrouw,
Uitnodiging tweede inloopbijeenkomst
Graag nodigen wij u uit voor een tweede inloopbijeenkomst op donderdag 30 november 2017 over de
openbare ruimte rondom winkelcentrum Kerckebosch. De bijeenkomst vindt deze keer plaats in
Informatiecentrum Kerckebosch, Graaf Lodewijklaan 15 te Zeist. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur kunt u
hier gewoon binnen komen lopen. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.
Waarom een tweede inloopbijeenkomst?
Op 10 oktober hebben wij u uitgenodigd om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp van de openbare
buitenruimte van winkelcentrum Kerckebosch. Tijdens deze bijeenkomst en ook op de gemeenteraadsvergadering van 12 oktober zijn een groot aantal reacties bij de gemeente binnen gekomen. Deze
reacties waren voor ons aanleiding om behalve het voorlopig ontwerp nog twee andere varianten op het
ontwerp te maken, vooral voor de aansluiting van Hoog Kanje op de rotonde. We laten u tijdens de
tweede bijeenkomst alle drie de varianten van de buitenruimte zien en geven daar toelichting op. U kunt
ons dan vertellen welke variant uw voorkeur heeft.
Wat doen we met uw reacties?
De reacties die u heeft ingeleverd op de bijeenkomst van 10 oktober en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 oktober zijn gebundeld in een overzicht*). Vervolgens zijn de reacties getoetst door
verkeerskundigen, groenadviseurs, een bestemmingsplanadviseur en daarna voorzien van een antwoord.
Een aantal reacties verwerken we in het definitief ontwerp.
De aanbevelingen die u tijdens de bijeenkomst van 30 november aan ons meegeeft over de drie
varianten, gaan we serieus bekijken. Het is vervolgens aan de gemeente om hier een verantwoorde
afweging in te maken. Deze afweging gaan we ook verwerken in het definitief ontwerp. Het definitief
ontwerp zullen we te zijner tijd publiceren op de website van de gemeente (www.zeist.nl/kerckebosch) en
op de website van de WOM (www.kerckeboschzeist.nl).
Aanleiding
De gemeente wil de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Kerckebosch verbeteren, zodat de
kwaliteit ervan beter aansluit bij de rest van de vernieuwde wijk Kerckebosch. De renovatie betreft de
bestrating, de parkeervakken, het groen, de fietspaden en het straatmeubilair. De bedoeling is dat de
openbare ruimte om het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de wijk Kerckebosch.
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Op 21 november zal de raad een besluit nemen over het voorlopig ontwerp en het bijbehorende
financieringsvoorstel.
Vooruitblik
Het voornemen is om in de zomer van 2018 (schoolvakantie en laagseizoen voor de winkeliers) de
plannen te realiseren, zodat de overlast zo veel mogelijk beperkt wordt.
Dit betekent dat we tijdig moeten starten met alles wat nodig is, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een
kapvergunning. Wij zullen deze op korte termijn indienen. De kapvergunning wordt ruim aangevraagd, dit
moeten we doen omdat nu nog niet bekend is welke aanpassingen er nog in het ontwerp verwerkt moeten
worden. Pas na de bijeenkomst van 30 november is daar meer duidelijkheid over. Tijdens de uitvoering
wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk bomen te sparen.
*) U kunt het overzicht met alle reacties van 10 oktober en 12 oktober jl. vinden op
www.zeist.nl/kerckebosch. We hopen u te ontmoeten op 30 november a.s.
Met vriendelijke groet,
het hoofd van de afdeling Projectbureau,
namens deze,

Carien van der Wee,
Projectleider Winkelcentrum Kerckebosch.
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