
Vragen op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zeist 

aan: de voorzitter van de raad drs. J.J.M.L. Janssen (burgemeester)                  
datum: 3 oktober 2012   
van:  Pieter Wout Duquesnoy, raadslid SP en Laura Hoogstraten, GroenLinks

Oversteek bergweg en gemeentelijke reactie op buurtverbetering

Door dhr Hans Versteegh is via de internet applicatie “Verbeter de buurt” een melding ingediend betreffende 
oversteken op de Bergweg. Dit is gebeurd op 26 september. Via deze site kunnen burgers een gemeente makkelijk 
op de hoogte brengen van een probleem. Wat schetst echter de verbazing van dhr. Versteegh en ook onze 
verbazing, is dat al zeer snel de melding werd gemarkeerd als “afgedaan”. Geen verdere reactie daarbij.

Hierover hebben de SP en GroenLinks een aantal vragen:

1. Hoe hoort er door de gemeente gereageerd te worden op een melding via “Verbeter de buurt”?
2. Hoe is het mogelijk dat de melding werd vermeld als “opgelost”, terwijl er geen verdere reactie was naar de 

indiener, er geen fysieke aanpassingen zijn gemaakt om het probleem werkelijk op te lossen (dat hebben 
we uiteraard geverifieerd) en er dus feitelijk voor de heer Versteegh geen enkel idee was welke 
oplossing/verbetering is aangebracht?

Uiteindelijk komt in een latere reactie de gemeente met de melding dat dhr Versteegh zich direct moet wenden tot 
de gemeente en zich daar moet beroepen op de aanpassing van het GVVP.

3. Dhr Versteegh vraagt met name aandacht voor de oversteek op de Bergweg, vanwege het toegenomen 
verkeer door de afsluiting bij de Panweg. Welke kans is er dat deze werkzaamheden langer duren dan het 
tot stand komen van het nieuwe GVVP?

4. Is het college het met SP en GroenLinks eens dat de verwijzing naar het GVVP dus geen oplossing is voor 
het werkelijk door dhr Versteegh gemelde probleem? Waarom niet?

5. De oversteek, vooral door jonge kinderen (bijvoorbeeld leerlingen van de Montesorischool op de 
Sumatralaan) is op de Bergweg ronduit gevaarlijk. Moet voor een simpele oplossing (bijvoorbeeld 
fietstunnetje, loopbrug zonder schuren, zebrapad of fietsoversteekstrook) hiervoor gewacht worden op de 
totale herziening van het GVVP?

6. Zo nee, welke oplossing heeft de gemeente op korte termijn in gedachte en hoe wil zij dit uitvoeren?

7. Door de alle werkzaamheden aan verschillende wegen en kruispunten ontstaan er in Zeist nieuwe 
verkeersstromen. Veiligheidsproblemen voor schoolgaande kinderen zoals bij de Bergweg ontstaan ook bij 
andere scholen. Kan het college nog iets betekenen in de communicatie naar scholen toe? Bijvoorbeeld 
toelichten hoelang werkzaamheden zullen duren. Vragen om extra alertheid met betrekking tot de 
veiligheid. Eventuele maatregelen die scholen zelf kunnen doen. Of melden van veiligheidsproblemen aan 
de gemeente?
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