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NIEUWSBRIEF 2015 NUMMER 1 (APRIL) 

Wijkbeheer met burgerparticipatie  

Wij roepen u op om met suggesties te komen waar 
en hoe herstelwerk en aanpassingen in het 
gemeentelijke domein van de wijk het aanzien van 
de wijk zou kunnen verbeteren en ons woon-en 
leefplezier vergroten. Het gaat hierbij om de straat, 
het trottoir, de groenstrook, de oprit, het pad, dode 
bomen, overhangend groen, enz. 

Tot in het nabije verleden beschikte elk gemeentelijk 
wijkteam over een budget om dergelijke kleinere 
werkzaamheden te doen uitvoeren. Tegenwoordig is 
dit de directe verantwoordelijkheid van de diverse 
gemeentelijke afdelingen, b.v. de afdeling Beheer. 
Maar, ook anders dan voorheen, letten zij voor klein 
onderhoud steeds meer op de ingekomen meldingen 
en vragen/suggesties in plaats van dat men op 
grond van een eigen schouw handelt. Ook let men er 
op of de burgers zelf in staat en bereid zijn om zich 
in te zetten om verbeteringen te bereiken, bv. met 
door de gemeente beschikbaar gestelde materialen.  

 
Het bestuur wil nu met behulp van alle leden een 
wijkinventarisatie van herstel- en verbeterpunten 
maken. Wij nodigen u daarom uit om zo snel 
mogelijk aan ons op te geven: 

 wat moet hersteld worden in de oorspronkelijke 
toestand? Denk hierbij aan dingen als slecht 
onderhouden trottoir, een kapotte oprit, 
waterplassen in de oprit/groenstrook, hinderlijk 
over het trottoir hangend groen uit tuinen, enz. 

 wat is volgens u een aan te brengen 
verbetering? Kunnen u en andere belang-
hebbenden daar aan een bijdrage leveren en 
welke ondersteuning vanuit de gemeente is 
daarbij nodig.  

 
Uw reactie kunt u aan ons doorgeven 
-per e-mail: lyceumkwartier@gmail.com 
-per brief: VLZ Homeruslaan 52 3707GV Zeist 
 

Herinrichting Geroplein  

Begin december van het vorige jaar heeft de 
gemeente een informatiebijeenkomst belegd in het 
kader van de voorgenomen herinrichting van het 
Geroplein. Het Geroplein wordt gevormd door het 
knooppunt de Boulevard, Oude Woudenbergse 
Zandweg, Dijnselburgerlaan en Bergweg. Aanleiding 
tot de herinrichting vormt de noodzaak de 
verkeerslichten te vervangen. Door de gemeente zijn 
tijdens deze informatiebijeenkomst enkele varianten 
gepresenteerd, sommige met verstrekkende 
gevolgen voor de bewoners. De gemeente heeft een 
Klankbordgroep ingesteld, waarin ook het bestuur 
van de vereniging vertegenwoordigd is. Inmiddels 
heeft de gemeente de variant met de meest 
ingrijpende consequenties voor de bewoners 
geschrapt.  

 

 
 
Het streven is erop gericht om medio 2015 een 
besluit te nemen; de uitvoerende werkzaamheden 
moeten in ieder geval voor het najaar van volgend 
jaar afgerond zijn. 
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Overlast Intermetzo (voorheen 

Lindenhorst)  

Zoals aangekondigd in onze Nieuwsbrief van 
oktober 2014, heeft de vereniging een 
bliksemenquête uitgevoerd onder de direct 
aanwonenden van Intermetzo. Ook uit de 
resultaten van deze enquête bleek dat veel 
bewoners overlast ondervinden. In november 
2014 is een werkgroep ingesteld onder 
voorzitterschap van wethouder Fluitman. In deze 
werkgroep participeren verder de directie en RvB 
van Intermetzo, twee direct aanwonenden en het 
bestuur van VLZ. Inmiddels heeft Intermetzo een 
plan van aanpak opgesteld om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Ook is op initiatief (en voor 
rekening van) de gemeente een adviesbureau 
ingeschakeld om het (groeps)gedrag van de 
jongeren in positieve zin te beïnvloeden.  

 
 
Ondanks het feit dat de werkgroep de 
problematiek constructief oppakt, moet 
vastgesteld worden dat de praktijk vaak 
weerbarstig is. Teneinde het effect van de 
getroffen en te treffen maatregelen te kunnen 
beoordelen, wordt door Intermetzo een logboek 
bijgehouden van klachten. Het is dan ook van 
groot belang dat omwonenden ingeval van 
overlast hun klachten bij Intermetzo kenbaar 
maken (telefoon 6914911). 
 

Ontwikkelingen Diakonessenhuis  

Onlangs heeft het bestuur tijdens periodiek overleg 
met vertegenwoordigers van het Diakonessenhuis 
kennis genomen van de meest recente 
ontwikkelingen. Afgezien van een interne 
verbouwing van de OK’s (uitbreiding met 1; 
gedurende de verbouwing worden de overige OK’s 
buiten gebruik gesteld) die deze zomer plaats zal 
vinden zijn er op de afzienbare termijn geen 
ingrijpende wijzigingen in huisvesting en beleid te 
verwachten. Als gevolg van wijzigingen in de zorg is 
er overigens wel sprake van een geleidelijke 

beddenreductie en zal op korte termijn nader overleg 
plaatsvinden over het al dan niet handhaven van de 
huisartsenpost op deze locatie (dan wel elders in 
Zeist). Wel heeft het bestuur (nogmaals) 
aangedrongen op het maximaal benutten van de op 
eigen terrein aanwezige parkeercapaciteit, 
aangezien het parkeren op de openbare weg 
structureel voor overlast zorgt.  

Tijdens het overleg werd tevens gemeld dat de 
RAVU (ambulancezorg) waarschijnlijk medio 2015 
zal starten met de bouw van een nieuw onderkomen 
aan de Jagersingel. De nieuwe garage wordt 
gedimensioneerd op 5 ambulances. Inmiddels is 
afgesproken dat de vereniging op korte termijn nader 
overleg met de vertegenwoordiger van de RAVU zal 
hebben naar aanleiding van deze bouwplannen, de 
door de ambulances gevolgde routes, geluidoverlast, 
etc.  
 

GONS: GebiedsOntwikkeling Nieuwe 

Stijl  

GONS staat voor GebiedsOntwikkeling Nieuwe Stijl. 
Het is een bepaalde manier van ruimtelijke 
ontwikkeling in Zeist waar inwoners en/of 
projectleiders met een idee leidend zijn, de 
zogeheten ‘initiatiefnemer(s)’, en niet de gemeente, 
het bestemmingsplan of het beleid van de 
gemeente.  

Tijdens een tweetal inwonersbijeenkomsten op 16 en 
23 maart 2015 hebben inwoners (professionals, 
stichtingen, verenigingen, onafhankelijke inwoners) 
met elkaar van gedachten gewisseld over hoe 
GONS vormgegeven kan worden in onze gemeente. 
De VLZ-bestuur was daarbij vertegenwoordigd door 
Jan Lunneker. Op basis van de uitkomsten is er een 
advies aan de gemeente tot stand gekomen voor 
een gezamenlijke werkwijze volgens GONS.  

GONS wordt gezien als een integrale vorm van 
gebiedsontwikkeling, een proces van co-creatie 
tussen initiatiefnemers en omwonenden 
/belanghebbenden voor het genereren van 
draagvlak op ambities/plannen alvorens het proces 
van ontwikkeling te continueren.  

GONS kan worden toegepast bij ruimtelijke of 
duurzame initiatieven uit de samenleving 
(onafhankelijke inwoners, ondernemers, stichtingen, 
verenigingen, ontwikkelaars, e.a.) die gericht zijn op 
de directe leefomgeving.  
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Wanneer GONS precies als werkwijze kan worden 
toegepast is nog een vraag waar de meningen over 
verdeeld zijn.  

Op 28 mei wordt door de drie ‘partijen’ (burgers, 
gemeenteraad, college) over de verschillende 
adviezen gediscussieerd en wordt een pilot-situatie 
gekozen om te testen of GONS werkt. 
 

Youké  

Begin maart is het bestuur op bezoek geweest bij 
Kinabu, dat deel uitmaakt van de organisatie Youké 
(voorheen: Trajectum).  

In verband met de veranderingen in de zorg en het 
onderwijs, is momenteel slechts de helft van de units 
van Kinabu bezet. De leegstaande ruimte wordt in 
verband met de herplaatsing van het hoofdkantoor 
van Youké naar Zeist deels ingenomen door 
werknemers van Youké, maar er staat nog een 
tweetal units leeg. Het is vooralsnog onduidelijk of en 
wanneer deze units gebruikt kunnen gaan worden. 

Nu de locatie Kinabu wordt gebruikt als 
hoofdvestiging, blijkt het aantal parkeerplaatsen voor 
medewerkers ontoereikend, zeker daar ook het 
personeel van de CP van Leersumschool gebruik 
maakt van de parkeerplaatsen van Youké. In overleg 
met de CP van Leersumschool wordt gezocht naar 
een oplossing voor dit probleem. 

Tevens is besproken dat het bomen en ander groen 
onderhoud nagekeken zou moeten worden. 
 

Vacature voor bestuurslid  

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste en 
betrokken bewoners die graag een bijdrage willen 
leveren aan het behartigen van de belangen van 
onze vereniging. Als bestuur ondernemen we 
uiteenlopende activiteiten om de doelstelling van 
onze vereniging (“het bevorderen van woon- en 
leefklimaat in het Lyceumkwartier”) zo goed mogelijk 
in te vullen. Als spreekbuis van de leden houden we 
overheidsmaatregelen en vergunningen in de gaten, 
die de kwaliteit van de openbare ruimte van de wijk 
raken. Ook onderhouden we contacten met 
burgemeester en wethouders, raadsleden en 
ambtenaren. Daarnaast fungeren we als 
aanspreekpunt voor instanties en voeren we overleg 
met instellingen in de wijk.  

Voelt u zich aangesproken en wilt u hier meer over 
weten, neem dan contact met ons op via 

lyceumkwartier@gmail.com. Wij nodigen u dan 
graag uit voor een informatief gesprek. 
 

Nieuws van Lyceum Zon Coöperatie  

Graag informeren wij u over de activiteiten die de 
werkgroep LyZoCo de afgelopen periode heeft 
ondernomen. Eerst het slechte nieuwe nieuws: de 
mogelijkheid om op een collectief dak panelen te 
leggen en de opbrengst binnen hetzelfde 
postcodegebied te verrekenen (een zogenaamd 
Postcoderoosproject) blijkt financieel niet rendabel te 
zijn. Het rendement is te laag, nooit meer dan 1 of 
2%. Activiteiten op dit gebied zijn in Nederland zo 
goed als gestopt. Ook wij hebben aan de 
Organisatie Duurzame Energie (ODE) ons 
ongenoegen geuit over deze postcoderegeling. De 
landelijke politiek en ministeries van Financiën en 
Economische Zaken bewegen echter niet. Er hadden 
al honderden lokale projecten live kunnen zijn. 

Er zijn twee alternatieven waar LyZoCo zich nu op 
richt: 

Een eerste aantrekkelijk alternatief is de actie van 
Sungevity, waarbij er panelen op het eigen dak 
worden geplaatst. Met panelen op het eigen dak 
wordt op jaarbasis de zelf opgewekte energie 
verrekend met de energie die van de 
energiemaatschappij wordt afgenomen. De 
gemiddelde consumentenprijs is 23 cent, en dat 
maakt panelen op het eigen dak het meest 
aantrekkelijk. Dat levert een rendement op van meer 
dan 12%. In de Sungevity-actie wordt er voor een 
periode van 10 jaar een opbrengstgarantie 
afgegeven en ontvangt het CLZ een paneel om op 
hun dak te leggen. Meer informatie is te vinden op 
www.sungevity.nl/zeist. Wij ondersteunen deze actie 
die nog tot 30 april loopt van harte! 

Een tweede alternatief is de Zonnetour van de 
Provincie, ook een stimulering om meer panelen op 
het eigen dak te laten aanleggen. 

LyZoCo onderzoekt daarnaast het oprichten van een 
energie-coöperatie. In een energie-coöperatie wordt 
voor een grote energieverbruiker, die zelf de 
middelen niet heeft om panelen te kopen, een 
financieringscollectief gevormd. Als daar meer 
duidelijkheid over is zullen we u weer berichten! 
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Koninklijke Weg 

Een Lange Afstand Wandelpad dat voor iedereen 
toegankelijk is. Dat is in het kort de Koninklijke Weg. 
Het 170 kilometer lange wandelpad werd op 4 april 
2008 geopend en is het eerste Lange Afstand 
Wandelpad dat volledig toegankelijk is voor mensen 
met een lichamelijke beperking.  

De wandelroute verbindt Paleis Noordeinde met 
Paleis Het Loo: een Koninklijke Weg dus. Het 
Lyceumkwartier ligt precies langs de route. Op de 
kruising van de Krakelingweg en de Verlengde 
Slotlaan staat een houten picknicktafel die de route 
markeert. Zie:  

http://www.koninklijkeweg.nl/pagina/welkom 
 

Koningsdag 2015 

Graag nodigt het Oranjecomité u uit om op maandag 
27 april vanaf 15:30 Koningsdag te komen vieren op 
het pleintje Homerus-/Socrateslaan. We starten 
traditioneel getrouw met het oplaten van ballonnen. 
Evenals voorgaande jaren zijn er weer veel 
verschillende activiteiten en attracties zoals het 
springkussen voor de kleintjes, super space bikes en 
levend voetbal. Kortom, wij hopen er dit jaar opnieuw 
een heel gezellige middag van te maken. Kom 
genieten en blijf gezellig met het gehele gezin eten!  

Vrijwillige financiële bijdrage 
Ondanks dat we een financieel gezonde commissie 
zijn, willen wij iedereen vanaf dit jaar vragen om een 
(jaarlijkse) vrijwillige bijdrage. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn dat sponsorinkomsten jaarlijks 
minder worden en de (gratis) nieuwjaarsborrel 
steeds beter bezocht wordt. De vrijwillige bijdrage 
hebben we gesteld op EUR 25 per 
gezin/huishouden. Deze kunt u overmaken naar St. 
Oranjefeest-commissie, rekeningnummer NL36 
RABO 0375 2363 41.  

 
 

70 vrijwilligers gezocht!  
Het Oranjecomité is met een kleine groep vrijwilligers 
en net als voorgaande jaren kunnen wij uw hulp 
goed gebruiken dus meldt u aan voor een klusje 
tijdens koningsdag! U kunt zich aanmelden op: 
oranjefeestlyceumkwartierzeist@gmail.com.  
 
Namens het Oranjecomité Lyceumkwartier Zeist: 
Frederiek, Laila, Patrick en Pjotr  
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Vereniging Lyceumkwartier Zeist  

 
Bestuur  

Liselotte van der Waal-Pesch (voorzitter a.i.) 
Jan Lunneker (secretaris) 
Michiel Fockema Andreae (penningmeester) 
Hans Gehrels (communicatie) 
René Dioncre (bestuurslid) 
 
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 of bijeenkomsten kunt u mailen naar 
lyceumkwartier@gmail.com. Nog geen lid? Meld u aan via 
de website! 
 

Bekijk voorgaande nieuwsbrieven op de website.  
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