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Nieuwsbrief 2013 nummer 3 (november) 
 

Zonnepanelen in het Lyceumkwartier?  
 
In verschillende wijken van Zeist worden initiatieven 
ondernomen voor het aanbrengen van 
zonnepanelen op daken. Ook in het Lyceumkwartier 
zien we op verschillende huizen zonnepanelen 
verschijnen. Maar niet alleen particulieren zijn hier 
mee bezig. Het Christelijk Lyceum Zeist wil ook 
energie besparen en zonnepanelen aanbrengen op 
het aanzienlijke schooldak.  
 
Als bestuur zijn we benieuwd wat de leden hiervan 
vinden. Daarom hebben we drie weken geleden een 
enquête rondgestuurd, waar inmiddels meer dan 120 
mensen op hebben gereageerd. Op de ALV op 25 
november zullen we de resultaten uit de enquête 
presenteren.  
 
 

Infrarood-camera om woning-isolatie te 
analyseren?  
 
Buurtvereniging Hoge Dennen biedt aan hun leden 
aan om een isolatie-analyse te maken van 
individuele woningen. Dat doen ze door met een 
camera een serie infrarood-foto’s te maken van een 
woning. Met deze foto´s is het mogelijk om te zien 
hoe een woning beter geïsoleerd kan worden. We 
zijn daar als VLZ-bestuur zeer enthousiast over. Op 
de aanstaande ALV zal iemand van Hoge Dennen 
komen toelichten hoe dit bij hun vereniging is 
georganiseerd.  
 
We willen als bestuur een werkgroep gaan oprichten 
die deze dienst ook in het Lyceumkwartier aanbiedt. 
We roepen daarom geïnteresseerden op om zich bij 
ons te melden. Om deze dienst mogelijk te maken, 
willen we aan de leden voorstellen om met de 
vereniging een infrarood-camera aan te schaffen ter 
waarde van ca. 2500 euro. Graag leggen we dit ter 
stemming voor op de aankomende ALV.  
 
 

Valckenboschlaan 9  
 
Zoals u in eerdere Nieuwsbrieven heeft kunnen 
lezen, is er voor het perceel Valckenboschlaan 9 
vergunning gevraagd en verleend voor het bouwen 
van een appartementengebouw met zes 
appartementen. Dit is opmerkelijk, omdat het 
bestemmingsplan ruimte laat voor een vrijstaande 
woning of een  twee-onder-één kap. Met de 
vergunningverlening wordt er dus afgeweken van het 
bestemmingsplan. 
 
De VLZ heeft zich, met instemming van de leden op 
de ALV in november 2012, verzet tegen de 
vergunning-verlening. De door de Vereniging bij de 
gemeente ingediende  zienswijzen waren voor de 
gemeente geen aanleiding af te zien van 
vergunningverlening. Mr. R. De Laat, advocaat van 
De Advocaten van Van Riet, heeft vervolgens 
namens de Vereniging en direct omwonenden een 
beroepschrift ingediend bij Rechtbank Midden 
Nederland. In januari 2014 zal de zaak inhoudelijk bij 
de Rechtbank worden behandeld. 
 
 
 

De Lindenhorst-Almata 
 
Met ingang van 1 november 2013 is de fusie tussen 
de twee Jeugdzorg Plus instellingen De Lindenhorst 
(Zeist) en Almata (Den Dolder) een feit. De naam 
van de nieuwe organisatie is Lindenhorst-Almata 
Jeugdzorg Plus.  
 
Na het bekend worden van de plannen om jongens- 
en meidengroepen samen te voegen (najaar 2012), 
hebben wij als bestuur contact gezocht met De 
Lindenhorst, de gemeente (als verantwoordelijke 
bestuurders) en omwonenden. Op deze manier 
hebben we geprobeerd de zorgen van bewoners van 
onze wijk over te brengen en te bewerkstelligen dat 
de veiligheid in onze wijk niet in het gedrang komt.  
 
Samen met omwonenden hebben we gesprekken 
gevoerd met de Lindenhorst, waarin de 
omwonenden hun ongerustheid en irritatie hebben 
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kunnen overbrengen over de overlast die zij ervaren. 
Onze indruk is dat De Lindenhorst zich een goede 
buur wil tonen en de omwonenden serieus neemt. 
De Lindenhorst probeert de overlast zo min mogelijk 
te laten zijn.  
 
We hebben met de gemeente en de Lindenhorst 
afgesproken om een klankbordgroep samen te 
stellen, waarin naast de Lindenhorst en de 
gemeente (de wijkmanager en wijkagent), ook de 
scholen in onze wijk, Schaerwijde, Shot en de VLZ 
plaatsnemen. Deze klankbordgroep is bedoeld om 
de lijntjes kort te houden en de veiligheid van de wijk 
met elkaar te bespreken, te bewaren en zo nodig te 
verbeteren. Daarnaast zal de Lindenhorst ook op 
regelmatige basis contact blijven houden met de 
direct omwonenden. 
 
Sinds de zomer hebben de eerste jongens hun intrek 
genomen in De Lindenhorst. Dit lijkt vooralsnog 
rustig te verlopen.  
 
 

Verlengde Slotlaan 77-79 
 
Op de Verlengde Slotlaan 77-79 staat nu een twee-
onder-één kap . Eén helft heeft lange tijd te koop 
gestaan en is inmiddels verkocht. De koper heeft het 
plan opgevat zijn helft van de twee-onder-één kap te 
slopen en in plaats daarvan een vrijstaande woning 
op het perceel te bouwen. De bewoner van de dan 
overblijvende “gehalveerde” woning heeft hier moeite 
mee en stelt voorwaarden aan het plan.  
 
Als bestuur hebben wij beide partijen gehoord. 
Vervolgens hebben we aan de gemeente onze 
zorgen geuit over deze ontwikkeling in een brief. De 
Vereniging  is van mening dat, los van de juridische 
implicaties van een dergelijk plan, zorgvuldig moet 
worden beoordeeld of dit soort initiatieven wenselijk 
is en passend binnen het karakter van de wijk.   
 
 

Diakonessenhuis 
 
De Gemeente wil maatregelen treffen op de 
Professor Lorentzlaan naar aanleiding van de 
klachten van bewoners over parkeeroverlast. Hiertoe 
wordt eerst een overleg met partijen gepland. 
 
Bewoners hebben aangegeven te inventariseren wat 
hun wensen zijn naar aanleiding van een update van 
de enquête uit 2010. Die zullen de bewoners 
actualiseren met nieuwe input omtrent huidige 
situatie.  
 
De Gemeente geeft aan graag in overleg te treden in 
november, in beginsel in klein comité met het 
ziekenhuis en het VLZ-bestuur. De bewoners 
worden uiteraard direct op de hoogte gehouden van 
het overleg door de contactpersonen/bewoners van 
de Professor Lorentzlaan. 
 
 

Vergelijking van politieke partij-
programma’s op de website  
 
Op woensdag 19 maart 2014 zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. Hierop vooruitlopend 
hebben we als bestuur de huidige verkiezings-
programma’s (2010-2014) met elkaar vergeleken. In 
de vergelijking hebben we ons gericht op thema’s die 
van belang zijn vanuit het perspectief van onze 
buurt, met andere woorden, de thema’s die invloed 
hebben op de leefomgeving van het Lyceumkwartier. 
De programma’s zijn soms heel verschillend, maar 
toch was het mogelijk om de standpunten van alle 
partijen op een rij te zetten op de thema’s: …. 
 
Wat we hiermee willen bereiken is enerzijds de 
stemmers in onze wijk inzicht bieden in de 
standpunten van de partijen over onderwerpen die 
voor het Lyceumkwartier relevant zijn. Anderzijds 
willen we als bestuur in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in gesprek gaan met de 
politieke partijen en hen vragen hoe ze de komende 
vier jaar aan de slag gaan met de onderwerpen die 
wij belangrijk vinden.  
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We houden u op de hoogte van de gesprekken die 
we gaan voeren. VLZ-leden die hier met creatieve 
ideeën aan willen bijdragen zijn van harte welkom. 
Zodra alle nieuwe verkiezingsprogramma’s (2014-
2018) bekend zijn, zullen we een update maken van 
de programmavergelijking  
 
 

Bestuurswisseling 
 
Juliette Kubbinga gaat het VLZ-bestuur verlaten. Zij 
heeft de afgelopen jaren deel uitgemaakt van het 
bestuur. Juliette had als secretaris een belangrijke 
rol en heeft zich als bestuurslid sterk gemaakt om de 
betrokkenheid van de onze buurt te vergroten. Ze 
heeft verschillende avonden georganiseerd, 
bijvoorbeeld over buurtveiligheid en duurzaamheid. 
We zullen haar missen!  
  
Het bestuur is nu op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Op dit moment voeren we 
gesprekken met twee kandidaten. Mocht ook u ook 
interesse hebben, dan bent u uiteraard van harte 
welkom om contact met ons op te nemen. 
 
 

Doelstelling VLZ en werkwijze van het 
bestuur  
 
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.  
 
De woorden ‘woon- en leefklimaat’ zijn veel 
omvattend. Toch zijn er grenzen aan te geven waar 
de bestuurlijke activiteiten eindigen en het eigen 
initiatief van de individuele buurtbewoner nodig is. 
Het bestuur richt de focus op die zaken die nadelig 
zijn voor het karakter van de wijk. Op de website 
wordt een aantal voorbeelden gegeven van zaken 
waar het bestuur zich op richt en zaken die op het 
terrein van de individuele buurtbewoners liggen.  

 
Via de Nieuwsbrieven worden de leden 
geïnformeerd over de activiteiten van het bestuur. 
Ieder lid kan het bestuur op de hoogte brengen van 
een kwestie. We laten u dan rechtstreeks weten of 
het leidt tot een bestuursactie of dat u zelf moet 
handelen, eventueel ondersteund met een advies tot 
wie men zich kan wenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
 
Claudia Ogilvie, voorzitter 
Juliette Kubbinga, secretaris 
Jan Lunneker, penningmeester 
Marike Hoekstra, bestuurslid 
Hans Gehrels, webmaster en nieuwsbrief 
 
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. Suggesties voor nieuwsberichten 
kunt u mailen naar lyceumkwartier@gmail.com. Nog geen 
lid? Meld u aan! 
 
Bekijk voorgaande Nieuwsbrieven op de website.   


