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Nieuwsbrief voorjaar 2018 

Zien we u vrijdag a.s. ook weer op het 
pleintje om onder het genot van een 
hapje en een drankje weer eens bij te 

praten met uw buurtgenoten? 

Stand van zaken wijkvisie 

Naar aanleiding van de uitslagen van de enquête van 
vorig najaar en het besluit van de ALV in november j.l. 
is het bestuur druk doende een concept voor onze 
wijkvisie te formuleren. We streven er naar om de 
wijkvisie ter beoordeling en vaststelling voor te leggen 
aan de ALV komend najaar. Onze wijkvisie zal 
vervolgens aangeboden worden aan het college van 
B&W en de Gemeenteraad. Zoals u weet hebben we 
met vrijwel alle raadsfracties overleg gehad en zij 
steunen alle de ontwikkeling van een wijkvisie.  

In de recente ledenenquête gaf ca 30 % van de leden 
aan dat zij graag een bijdrage zouden willen leveren 
aan de totstandkoming van onze wijkvisie. Het 
bestuur is uiteraard in haar nopjes met dit 
enthousiasme. Na ampele overwegingen hebben wij 
dan ook besloten een brede redactieraad samen te 
stellen die het bestuur van advies zal dienen bij de 
formulering van de visie en de verdere uitwerking van 
inhoudelijke wijkthema’s. Bij deze wordt u van harte 
uitgenodigd om zitting te nemen in deze redactieraad! 

Voor wat betreft het ontwikkelproces streven we naar 
een eerste gezamenlijke overlegavond in mei/juni, 
vervolgens mogelijk enkele redactionele rondes en 
een afsluitende avond begin oktober. 

Wij roepen iedereen op die onze mooie 
woonomgeving een warm hart toedraagt en zich 
tijdelijk wil inzetten om zich aan te melden via 
lyceumkwartier@gmail.com. Medio mei a.s. zullen we 
u dan berichten over de verdere voortgang. 

Verkeersmaatregelen 

Diverse malen informeerden wij u over onze 
bezwaren en beroepen tegen de door de gemeente 

voorgenomen verkeersmaatregelen in het centrum en 
in de wijk. Het lijkt een never ending story te worden. 
Eerder verwachtten wij in december j.l. een uitspraak 
in de procedure over de verkeersbesluiten in het 
centrum. Inmiddels zijn twee van de drie rechters 
vervangen en zal op 29 mei a.s. een extra zitting 
plaatsvinden over de centrummaatregelen. Omdat 
het college, hangende de uitspraak van de rechter, 
niet met ons in overleg wilde gaan over de 
oplossingen die onze ‘Denktank Verkeer’ vorig jaar 
ontwikkelde, zijn wij inmiddels weer hard bezig om 
aanvullende stukken voor de extra zitting gereed te 
maken.  

Na in ons beroep tegen het wijkverkeersbesluit eerder 
uitstel te hebben verkregen tot ná de uitspraak over 
bovengenoemde centrumbesluiten, berichtte de 
rechtbank ons onlangs dat dit (separate) beroep ook 
op 29 mei a.s. ter zitting zal worden behandeld. 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte over de verdere 
ontwikkelingen. Wij verwachten nu een uitspraak in 
juli dit jaar. 

Polit iek café 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
organiseerden wij op 12 maart jl. een politiek café in 
een bomvol clubhuis van Schaerweijde. Alle fractie- 
leiders werden op een luchtige wijze aan de tand 
gevoeld door ons lid Paul Schnabel. 

 

Verschillende wijkthema’s kwamen uitgebreid aan de 
orde en het was interessant te horen wat de diverse 
fracties van onze ideeën vonden. Ook werd na het 
plenaire debat ruimschoots gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om met de lijsttrekkers persoonlijk van 
gedachten te wisselen. Iedereen was van oordeel dat 
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het een zeer geslaagde avond was. Niet alleen zinvol 
bij de bepaling van je stem, maar ook een goede 
aanleiding om de onderlinge banden weer eens aan 
te halen en persoonlijk kennis te maken met de 
lijsttrekkers in Zeist. 

Bijbelschool 

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over 
een eventueel vertrek van Bijbelschool De Wittenberg 
heeft een delegatie uit het bestuur overleg gehad met 
de woordvoerder van deze school aan de 
Krakelingweg. 

Ons werd meegedeeld dat er weliswaar heftige 
interne discussies over het te voeren beleid hadden 
plaatsgevonden, maar dat nu alles op alles wordt 
gezet om voor het studiejaar 2018/2019 voldoende 
nieuwe leerlingen en donateurs binnen te halen om 
door te kunnen gaan met het lesprogramma. In de 
tussentijd werkt men hard aan onderwijsvernieuwing 
waarmee men vanaf 2019 een frisse start hoopt te 
maken. Bijbelschool De Wittenberg biedt meerdere 
programma’s aan, o.a. 'Een Jaar Wittenberg' (bijbel- 
en geloofsstudie) en een opleiding tot jongeren- 
werker. Daarnaast is er een christelijke leef- 
gemeenschap (intern) van ca. 40 jongeren in de 
leeftijd van 18-28 jaar.  

 

Het voor onze wijk zeer karakteristieke gebouw is in 
1920 opgericht als jongensinternaat bij het Christelijk 
Lyceum. Buiten en binnen is de bouwstijl van de 
Amsterdamse School al bijna 100 jaar goed bewaard 
gebleven. 

Onderhoud voetpaden en inritten 

In navolging van de eerste try out op de Socrateslaan 
heeft de gemeente ons laten weten door te willen 
gaan in onze wijk met het gebruik van Gravilyn voor 
voetpaden en inritten. Gezien de huidige staat is dit 

ook hard nodig. Binnen enkele weken zal de 
gemeente dan ook de Homeruslaan en de Platolaan 
aanpakken. Wij wijzen er op dat dan ook alle inritten 
op openbare grond vervangen worden door Gravilyn, 
teneinde een uniforme uitstraling te verkrijgen. 
Bewoners ontvangen t.z.t. een brief met verdere 
details. We attenderen u er alvast op dat u dan ook 
gevraagd zal worden de voetpaden tijdig vrij te maken 
van ‘overhangend’ groen. 

 

WhatsApp buurtpreventie 

Het gaat goed met onze buurtpreventie, al zijn er 
volgens opgave van onze wijkagent in het eerste 
kwartaal van dit jaar 5 woninginbraken gemeld en 1 
inbraak uit een auto. Gelukkig houden de deelnemers 
zich over het algemeen goed aan de instructies, te 
weten: alleen een melding doen nadat 112 is gebeld! 

 

Onze wijkagent wijst er nog op om alert te zijn tijdens 
de komende vakanties en uw buren te informeren 
over uw vakantieplannen.  

Nieuwe deelnemers kunnen zich natuurlijk nog steeds 
aanmelden. Zie daartoe onze website. 

Inzaaien groenstroken met 
insectenvriendelijke bloemen 

Onlangs spraken wij met directeur Fred Wouters van 
de Vogelbescherming. Hij vertelde ons dat ook in het 
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Lyceumkwartier de vogelstand bedreigd wordt door 
sterk teruglopende aantallen insecten (w.o. bijen). Hij 
maakte ons duidelijk dat een van de oorzaken het 
gebrek aan biodiversiteit in bermen en tuinen in het 
Lyceumkwartier is. Wij vinden dat we daar als wijk wat 
aan moeten doen! 

 

Onze gemeentelijk wijkmanager arrangeerde een 
gesprek voor ons met de landschapscoördinator in 
dienst van de samenwerkende gemeenten in de 
Kromme Rijnstreek, om gezamenlijk te bezien wat de 
mogelijkheden waren in onze wijk. 

In vervolg op deze gesprekken zal - onder voor-
behoud dat de gemeentelijke logistiek dit de komende 
weken mogelijk maakt - een proef gedaan worden 
langs het 1e deel van de Verlengde Slotlaan ter 
hoogte van de ZSV. Met ondersteuning van de 
gemeente, het Kromme Rijnlandschap, de Zeister 
Schoolvereniging en betrokken bewoners zullen de 
bermen ingezaaid worden met een gemêleerd 
mengsel van ca. 20 kruiden en wilde bloemen. We 
hopen daarmee te bereiken dat de bermen niet alleen 
aantrekkelijker worden voor vlinders, bijen en andere 
insecten, maar ook een belangrijke voedingsbron 
gaan vormen voor een bredere vogelpopulatie. 
Tevens willen we testen welke een- en tweejarige 
insektenvriendelijke planten wel of niet aanslaan op 
de (zand-) gronden in het Lyceumkwartier. En, last but 
not least, moet het er natuurlijk ook voor het oog 
aantrekkelijk uit gaan zien. We hopen op een 
kleurrijke bloemenpracht tot diep in oktober, maar het 
blijft even afwachten wat er wel of niet aanslaat. 

Gemeente en wij zijn ons bewust van het bestaan van 
het zgn. ‘Zeister profiel’ (d.i. laanbomen in 
grasbermen). Daarom attenderen we er op dat als 
deze proef niet mocht slagen het vanzelf weer 
dichtgroeit met gras en onkruid. Mocht u geïnteres- 

seerd zijn in details, of een inhoudelijke bijdrage 
willen/kunnen leveren aan dit project, dan graag even 
een mailtje naar lyceumkwartier@gmail.com. 

Stormhout 

Ten gevolge van de storm van januari jl. zijn ook in 
het Lyceumkwartier helaas flink wat bomen 
beschadigd en/of omgewaaid. Veel wijkbewoners 
hebben het af- en omgewaaide hout aan de weg 
gelegd. Inmiddels heeft de gemeente dit opgeruimd, 
ondanks het feit dat iedere bewoner zelf 
verantwoordelijk is voor de afvoer.  

Helaas blijkt na deze ophaalacties door de gemeente 
dat sommige wijkbewoners opnieuw storm- en 
snoeihout hebben neergelegd op de openbare weg. 
De gemeente liet ons weten dit hout niet op te halen. 
Dus, indien van toepassing, hierbij het vriendelijk 
verzoek het eigen hout op te ruimen en voor afvoer 
zorg te dragen. 

Tevens attenderen wij er op dat het ophaalbeleid voor 
groot vuil sinds april gewijzigd is. Voor groot snoeihout 
gaat dit betekenen dat de RMN voortaan (gratis) 
ophaalrondes heeft in april, mei, oktober en 
november. Hiervoor moet u in deze maanden wel 
een afspraak maken. Meer informatie over de het 
ophalen en overige wijzigingen kunt u op 
https://www.zeist.nl/inwoner/afval-bomen-en-
milieu/afvalinzameling-afvalkalender/ vinden. 

Bouwactiviteiten 

Krakelingweg 8 

 

Medio februari jl. hebben wij onze bezwaren over de 
procedurele gang van zaken bij de afgifte van 
Omgevingsvergunningen in het kader van de 
nieuwbouw aan de Krakelingweg 8 aan de 
Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente 
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toegelicht. Wij wachten het advies van de commissie 
en het daarop gebaseerde besluit van B&W af. 

Verlengde Slotlaan 77/Socrateslaan 

Onze vereniging is in beginsel tegen herverkaveling 
en inbreiding in de wijk. Mede gezien de patstelling na 
eerdere inspraakrondes, bestaande rechten van 
betrokkenen, het inmiddels door initiatiefnemers sterk 
gewijzigde plan en juridisch/procedureel overleg met 
de gemeente adviseerden wij initiatiefnemers en 
gemeente om vanaf nu een zogenoemde uitgebreide 
procedure te volgen. Hierin wordt door diverse 
instanties en de gemeenteraad beoordeeld of binnen 
bestaande wet- en regelgeving al dan niet tot een 
herbestemming gekomen kan worden. Inmiddels 
heeft het college besloten de aanvraag in formele 
procedure te brengen. Dat betekent dat het wettelijk 
verplichte overleg met de provincie is gestart en dat 
het plan rond juni ter inzage zal worden gelegd voor 
de zienswijzen.  

De betreffende stukken staan inmiddels online op 
https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-
verbouwen/bestemmingsplannen/.  

Uiteindelijk zal de raad beslissen over de vaststelling 
van het plan, waarbij de (eventueel) ingediende 
zienswijzen betrokken zullen worden.  

Verlengde Slotlaan 15 

Het pand de Lawick, gelegen aan de Verlengde 
Slotlaan 15, zal binnen afzienbare tijd worden 
gesloopt. Over de beperking van geluidsoverlast 
worden in overleg met de directe buren en de 
uitvoerder van de sloopwerkzaamheden nadere 
afspraken gemaakt. Milieu-belastende stoffen zullen 
op de daarvoor wettelijk voorgeschreven wijze 
worden verwijderd.  

De eigenaar zal het perceel met de gewijzigde 
bestemming (twee-onder-éénkap woning) als bouw- 
kavel te koop aanbieden. 

High-speed internet (glasvezel tot in 
uw woning) 

Eerder dit jaar is er in Zeist een inwonersinitiatief 
gestart met het doel om in Zeist een open glasvezel- 
netwerk te realiseren. Omliggende gemeenten 
beschikken inmiddels over een toekomstvast open 
glasvezelnetwerk waarmee zeer snelle internet- 
verbindingen beschikbaar komen voor alle inwoners. 

In Zeist staan we als inwoners in dit opzicht op een 
achterstand en dat pleit voor een inhaalslag. Het 
goede nieuws daarbij is dat er marktpartijen zijn die 
dit type netwerken ontwikkelen en exploiteren. 
Ervaring uit andere gemeenten leert dat de mate 
waarin inwoners belangstelling hebben voor een 
snelle op glasvezel gebaseerde internetaansluiting 
van grote invloed is op de interesse vanuit de markt. 

 

Een glasvezelaansluiting heb je pas als ook het 
laatste stukje naar de woning van glasvezel is. Bij 
downloaden is het verschil in snelheid tussen coax en 
glasvezel niet erg groot maar uploaden gaat veel 
sneller via glasvezel. De hogere upload snelheid van 
glasvezel is nodig voor het tweerichtingsverkeer, de 
interactiviteit dus, tussen afnemer en aanbieder. 

Mocht er een wens zijn om glasvezel in het 
Lyceumkwartier te verkrijgen, dan zal dat door een 
zogenaamde vraagbundeling geregeld moeten 
worden. Deze bundeling moet zelf georganiseerd 
worden en resulteren in minstens 60% van de 
huishoudens, die een abonnement willen afsluiten. 

Om die reden hebben de initiatiefnemers een website  
geopend waar inwoners kunnen aangeven het 
initiatief te steunen. Deze site is te bereiken via 
https://www.ikwilglasinzeist.nl  en laat zien dat 
inmiddels bijna 700 inwoners in korte tijd hebben 
aangegeven het initiatief te steunen. Het streven is 
om steun te krijgen van ten minste 10.000 inwoners 
van Zeist. 
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Fijnstof 

De gemeente Zeist maakt, bij het vaststellen van de 
hoeveelheid fijnstof in de lucht, gebruik van 
rekenmodellen, die gebaseerd zijn op een beperkt 
aantal meetpunten, die relatief ver van Zeist staan 
opgesteld. Dientengevolge leven er grote twijfels over 
de betrouwbaarheid van de aldus verkregen waarden. 

Aangezien er sprake is van een groeiende 
bewustwording over de impact van fijnstof op onze 
gezondheid is onlangs een burgerinitiatief gestart om 
de hoeveelheid fijnstof in onze gemeente 
daadwerkelijk vast te stellen. Dit initiatief, genaamd 
Samen meten aan luchtkwaliteit (SMAL) wil zo veel 
mogelijk meetpunten in onze gemeente plaatsen. Aan 
de hand van de aldus verkregen meetresultaten kan 
dan een beter en betrouwbaarder oordeel geveld 
worden over onze luchtkwaliteit. Het RIVM heeft 
toegezegd om, wanneer er sprake is van een 
deugdelijke dekking, de uitkomsten van de metingen 
te verwerken in haar rapportage aan de 
Omgevingsdienst regio Utrecht. 

SMAL is op zoek naar burgers die bereid zijn om voor 
eigen rekening een meetstation aan te schaffen en in 
zijn/haar tuin te installeren. De kosten van een 
meetstation bedragen € 200. Wilt u zich ook 
aanmelden bij dit initiatief dan kan dit via ons 
emailadres lyceumkwartier@gmail.com o.v.v. SMAL.  

Wij als vereniging ondersteunen dit initiatief van harte. 
Daarom heeft het bestuur in principe besloten om, bij 
voldoende aanmeldingen uit onze wijk, de kosten van 
een zender, die de gegevens van de diverse 
meetpunten verzamelt, te financieren. 

Voorkomen van vandalisme 

We houden onze wijk graag mooi en doen er alles aan 
om ook de openbare ruimte verder te verfraaien. We 
hopen daarom dat de “opluchting” na het afronden 
van de schoolexamens (begin juni) zich dit jaar niet 
weer uit in nachtelijke vernielingen. Vorig jaar hebben 
wij een particuliere bewakingsfirma ingezet om 
daders te pakken en schade te laten verhalen. Wij 
wijzen er op dat aansprakelijkheidsverzekeringen niet 

vergoeden voor daders van vandalisme boven 14 
jaar.  

Het bestuur en de gemeente rekenen op proactieve 
hulp van (ouders met) jongeren in de bewuste leeftijd 
om dergelijk vervelend gedoe te voorkomen. Een 
oogje in het zeil houden op risicomomenten en, indien 
nodig , een melding op 112 gaat ook helpen. Hopelijk 
hoeft het niet zover te komen! 

Lindenhorst 

Diverse verzoeken onzerzijds om nader geïnformeerd 
te worden over de stand van zaken met betrekking tot 
de mogelijke verkoop van het complex de Lindenhorst 
aan de Verlengde Slotlaan hebben tot op heden geen 
resultaat gehad. Wel heeft de wethouder Ruimtelijke 
Ordening ons nadrukkelijk toegezegd dat onze 
vereniging op voorhand en tijdig in de gelegenheid 
gesteld zal worden mee te denken over een eventuele 
herbestemming van de locatie. 

Groot onderhoud Boulevard 

Ons is gemeld dat een dezer dagen fase 4 van het 
project Groot onderhoud Boulevard van start gaat. 
Deze fase heeft betrekking op het gedeelte van de 
Boulevard gelegen tussen de rotonde ter plaatse van 
de Lindenlaan en het Geroplein. De werkzaamheden 
zullen duren tot eind juli a.s.  

 

Uw en ons geduld wordt wel op de proef gesteld maar 
uiteindelijk gaat het om het resultaat… 
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Youké/Kinabu 

Youké biedt specialistische jeugdhulp aan voor 48 
gemeentes en heeft na vele jaren besloten om zijn 
hoofdkantoor en zijn zorginstelling, gevestigd in onze 
wijk aan de Verlengde Slotlaan, op termijn te verlaten. 
Dit heeft enerzijds te maken met de beëindiging van 
de financiering voor dit type (jeugd)zorg door de 
gemeenten, die sinds 2015 hiervoor verantwoordelijk 
zijn, en anderzijds door een gewijzigd inzicht in dit 
type jeugdzorg, waardoor deze locatie niet meer 
voldoet. 

Wat dit voor het terrein zal betekenen en welke 
consequenties dit zal hebben voor de op dit zelfde 
terrein gevestigde Van Leersumschool is nog 
onbekend. Wel hebben wij van Youké te horen 
gekregen, dat de gemeente vast wil houden aan het 
huidige bestemmingsplan met een maatschappelijk 
relevante bestemming. Om dit te borgen staan wij als 
vereniging in regulier overleg met alle betrokken 
partijen. Wat er ook gebeurt, de belangen van onze 
lommerrijke wijk zullen wij actief bewaken! 

Diakonessenhuis 

Onlangs heeft het bestuur van het Diakonessenhuis 
ons laten weten dat in de loop van dit jaar een 
poliklinische apotheek in de centrale hal geopend zal 
worden. Deze apotheek zal elke dag van de week 
open zijn van 8.00–22.00 uur. Met het eerder 
genomen besluit om ook de huisartsenpost in het 
ziekenhuis te handhaven behouden wij dus als 
wijkbewoners op loopafstand goede medische 
voorzieningen.  

 

Ook overlegden wij eerder met het bestuur van het 
Diakonessenhuis over de parkeeroverlast rond het 
ziekenhuis. Onlangs kregen wij bericht dat op zeer 
korte termijn een nader onderzoek start. Doel is om 
meer inzicht te krijgen in de omvang van de mede 

door ons gesignaleerde overlast. Het ziekenhuis heeft 
ons meegedeeld dat we de uitkomsten van het 
onderzoek en eventuele voorstellen om de overlast 
terug te dringen nog voor de zomervakantie zullen 
horen. 

Vereniging Lyceumkwartier Zeist 

Tot onze spijt heeft Marijke Flamman-Schuil ons 
onlangs bericht dat zij het bestuurswerk niet meer kan 
combineren met haar drukke full-time baan. Om die 
reden heeft zij verzocht vrijgesteld te worden van haar 
bestuursverantwoordelijkheden. 

Wij betreuren haar besluit maar begrijpen haar 
overwegingen. Tijdens de ALV in november zullen wij 
nog op passende wijze afscheid van haar nemen en 
hopen dan een nieuwe opvolg(st)er aan u te kunnen 
presenteren. 

Bestuur  
Sjoerd Schaafsma (voorzitter) 
Janneke Vegter-Valk (secretaris) 
Michiel Fockema Andreae (penningmeester) 
Erik Toering (communicatie) 
 
Doelstelling en werkwijze  
De VLZ is een vereniging waarvan alle bewoners van 
het Lyceumkwartier in Zeist lid kunnen worden. De 
VLZ biedt de leden een platform voor informatie-
uitwisseling en belangenbehartiging.  

De VLZ heeft als doelstelling “het in stand houden en 
beschermen van het woon- en leefklimaat, en 
daarmee het karakter van villawijk in het 
Lyceumkwartier”. De VLZ wil dit doel bereiken door 
verschillende activiteiten die door het bestuur worden 
uitgevoerd.  

Nieuwsbrief 
Via de Nieuwsbrieven worden de leden geïnformeerd 
over de activiteiten van het bestuur. Suggesties voor 
nieuwsberichten kunt u mailen naar 
lyceumkwartier@gmail.com.  

Nog geen lid? Meld u aan via de website.  


