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Nieuwsbrief najaar 2019 

Algemene ledenvergadering 
 

Op maandag 18 november 
a.s. vindt onze jaarlijkse 
algemene ledenvergadering 
plaats. Met groot genoegen 
laten we u weten dat 
gastspreker Fred Wouters, 
directeur van Vogelbescher-
ming Nederland, een inleiding 
zal verzorgen. Hij zal ons 

inlichten over bescherming en behoud van vogels in 
onze eigen tuinen en leefomgeving.   
 
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19:30 uur), locatie 
Christelijk Lyceum, Lindenlaan te Zeist.  
 

Visie Leefomgeving Lyceumkwartier 
 
In onze laatste nieuwsbrief meldden wij dat we samen 
met vertegenwoordigers van de gemeente, enkele 
projectgroepen zouden opstarten die onze 
wijkthema’s om gaan zetten naar concrete acties. 
Helaas zijn deze werkgroepen nog niet van de grond 
gekomen. Op 3 juli jl. vernamen wij van wethouder 
Fluitman dat de beleidsmatige elementen uit onze 
wijkvisie meegenomen zullen worden als bouwstenen 
voor de nieuwe Omgevingsvisie van Zeist. We 
begrepen dat de gemeenteraad eerst een voorstel 
moet goedkeuren hoe wijken (c.q. bewoners) hierbij 
kunnen participeren. Voor het Lyceumkwartier is dat 
al duidelijk en heeft de gemeenteraad dit al 
aangegeven in de aangenomen motie van 11 juni jl. 
Daarin staat: ‘Ga graag in overleg met de wijk en 
bepaal samen welke delen van deze visie in het 
planologische beleid van de gemeente kunnen 
worden vastgelegd‘. 
Daarnaast verzocht wethouder Fluitman zijn collega’s 
om de aanpak van de operationele punten uit de 
actielijst bij onze wijkvisie separaat met ons af te 
stemmen. Op 28 november a.s. gaan deze 

besprekingen van start met een overleg met 
wethouder Laura Hoogstraten.  
U kunt er op rekenen dat we aan de bel zullen blijven 
trekken bij de verantwoordelijke wethouders om onze 
prachtige wijkvisie geïmplementeerd te krijgen binnen 
de gemeentelijke organisatie en in het gemeentelijk 
beleid!  
 

Historische laanstructuren 
 
In vervolg op de opname van de Verlengde Slotlaan, 
het Beukenlaantje en de Homeruslaan in het Landelijk 
Register van Monumentale Bomen is inmiddels 
afgesproken dat wij gezamenlijk in overleg met de 
gemeente zullen gaan. Dit om expliciete afspraken te 
maken over het behoud en onderhoud van deze 
lanen. Wij zijn nog op zoek naar een wijkbewoner 
(met kennis van bomen) die namens onze vereniging 
wil participeren in de commissie Lange Termijn 
Bomen Beheer van de gemeente. Graag even contact 
met ons opnemen (via de mail) bij belangstelling. 

Servituut 

In onze opdracht heeft een gespecialiseerd 
advocatenkantoor nader onderzocht wat de juridische 
betekenis is van het servituut Schaerweijder 
Bosschen, waar nagenoeg elke bewoner van onze 
wijk mee te maken heeft. Aanleiding waren de vele 
vragen en onduidelijkheden aangaande rechts-
posities, alsook de verschillende formuleringen die 
gehanteerd worden in koopcontracten. Bovendien 
stelt onze wijkvisie dat we zullen onderzoeken hoe de 
bepalingen van het servituut gehandhaafd kunnen 
worden (juridisch, kadastraal, notarieel) en of de 
bepalingen een publiekrechtelijke status kunnen 
krijgen. 
U heeft mogelijk gezien in onze convocatie voor de 
aanstaande ALV dat het bestuur als gevolg van 
bovenstaande het voorstel heeft de statuten van onze 
vereniging te wijzigen en aan te vullen. Het zal de VLZ 
ook een steviger positie bieden in discussies als die 
over De Lindenhorst. Uiteraard wordt deze 
statutenwijziging voorgelegd aan de leden. 
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De Lindenhorst 

Het participatierapport voor de voorgenomen verkoop 
van het terrein De Lindenhorst is in mei jl. afgerond. 
In dit rapport is de visie van omwonenden en de VLZ 
vastgelegd ten aanzien van de herbestem-
mingsmogelijkheden van dit terrein en de gebouwen. 
(Participatierapport): 
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Wonen_en
_verbouwen/Projecten/Lindenhorst/Participatierapport_Lindenhors
t_Zeist_Def_16-05-2019.pdf 

In haar rol van eigenaar van het terrein heeft het 
Rijksvastgoedbedrijf het rapport vervolgens 
aangeboden aan de gemeente. Het college 
formuleert nu, mede op basis van de inhoud van het 
participatierapport, een raadsvoorstel over de 
herbestemmingsmogelijkheden van het terrein. Wij 
zijn in afwachting van dit voorstel. 

AED’s 

Iedere week krijgen in Nederland circa 300 mensen 
buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op 
overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten 
wordt gestart met een reanimatie. De inzet van een 

AED (Automatische externe 
defibrillator) blijkt dan zeer effectief. 
Openbaar toegankelijke AED’s zijn 
in onze wijk echter zeer beperkt 
aanwezig.  

Daar gaan wij wat aan doen! Door middel van 
crowdfunding (buurtAED.nl in samenwerking met de 
Hartstichting en Philips) willen we 3 AED’s financieren 
en daarmee onze wijk weer een tikje veiliger maken. 
Tegelijkertijd willen we voor belangstellenden een 
reanimatiecursus organiseren, waarin het gebruik van 
de AED aan de orde komt.  

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 

 

 

 

Evaluatie Centrum en Verkeer 

   

Vorige week organiseerden wij bijeenkomsten met 
raadsfracties om onze bevindingen met betrekking tot 
de recente evaluatie van het centrum te delen en 
oplossingen met hen te bespreken. De komende tijd 
loopt een besluitvormingstraject in de gemeenteraad. 
Het begint er nu op te lijken dat de meerderheid van 
de raad de huidige verkeerssituatie in het centrum en 
de wijken niet zal accepteren. Wat er wel moet 
gebeuren is nog onderwerp van discussie.  

Aanleiding was het langverwachte evaluatierapport 
over de maatregelen in het centrum dat 15 oktober  
werd gepresenteerd. Het onderzoeksbureau, de 
ambtenaren en de wethouder stelden de uitkomsten 
veel positiever voor dan op basis van de 
onderliggende onderzoeksresultaten gerechtvaar- 
digd is.   
Na een eigen vergelijking met meetrapporten uit 2017 
en 2019 en met metingen uit de verkeerslichten, 
concludeerde de VLZ dat cruciale verkeerscijfers in 
het evaluatierapport (pag. 17) volstrekt onjuist zijn 
weergegeven en daarmee een beeld creëren dat ver 
afwijkt van de werkelijke verkeersstromen op 
kernwegen als Slotlaan en Antonlaan. Rapport 
Evaluatie Centrum: 
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/8066301/1/19RV061_Ra
pport_Evaluatie_centrum_ 
 

Ook rommelt het rapport met de wegingen van 
respondentengroepen. Het sterk negatieve oordeel 
van primaire belanghebbenden (de groepen 
‘inwoners’ en ‘ondernemers’) over o.a. de 
bereikbaarheid van het huidige centrum wordt 
gebagatelliseerd. Dit terwijl het aantal aanrijdingen 
met gewonden dat in onze wijk vervijfvoudigde sinds 
de invoering van de verkeersmaatregelen. Dat blijkt 
uit de cijfers van alarmeringssites die het VLZ 
raadpleegde. 
 (zie ook: https://www.lyceumkwartierzeist.nl/).  
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De grote stijging van verkeer tijdens spitsuren wordt 
in onze wijk primair veroorzaakt door de onnodige 
afsluiting van de Korte Steynlaan en de 
wijkmaatregelen die daaruit hebben moeten volgen.  
https://www.ad.nl/utrecht/belangenclub-explosieve-groei-
gewonden-door-verkeersmaatregelen-centrum-zeist~aac35f04/ 

Op 14 november wordt een Ronde Tafel gehouden in 
de Raadszaal. Na aanmelding bij de griffie kunnen 
burgers inspreken over deze materie. Raadsleden 
kunnen (en zullen) dan ook vragen stellen.  
Hoewel het college aan de Raad van State heeft 
toegezegd te zullen ingrijpen bij ongewenste effecten, 
stelt het college de gemeenteraad nu helaas voor om 
de huidige verkeersmaatregelen te bestendigen.  
Het college gaat daarmee voorbij aan de onvrede van 
vele burgers, waaronder zelfs een meerderheid in het 
Wilhelminapark en vrijwel alle winkeliers en 
ondernemers in het centrum. De VLZ zal, mede 
namens onze wijkbewoners, scholen, instellingen en 
de vele kwetsbare verkeersdeelnemers, ook 
inspreken op 14 november. 
 

Onderhoud voetpaden en inritten 
Nadat eerst de voetpaden en inritten van de Platolaan 
en de Homeruslaan door de gemeente  zijn vernieuwd 

met het zogenaamde Gravilyn, 
zijn nu ook de voetpaden en 
inritten van de Aristoteleslaan 
en het Wallenburg met dit 
materiaal vernieuwd. In het 
kader van onze wijkvisie 
proberen wij nadere afspraken 

met de gemeente te maken over de verdere uitrol van 
dit programma. 
 

WhatsApp buurtpreventie 
 
Alhoewel het aantal inbraken of pogingen daartoe 
gestaag afneemt is het dievengilde ook in het 
afgelopen kwartaal weer actief geweest in onze wijk. 
Volgens opgave van onze wijkagent is er 1 inbraak in 
een woning geweest, 1 mislukte poging en is er 
sprake geweest van 7 auto-inbraken. Alle reden dus 
om met elkaar alert te blijven op verdachte situaties.  

Ook is er enkele weken terug sprake geweest van een 
babbeltruc, waarbij een oudere wijkbewoner zwaar 
gedupeerd raakte. Graag dus ook waakzaam zijn op 
deze situaties. 
Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor een 

correct gebruik van onze 
app. De gouden regel 
blijft: alleen een melding 
doen als er ook een 112-
melding bij de politie is 
gedaan! Andersoortige 

berichten leiden geregeld tot het afhaken van 
deelnemers en hebben dus een averechts effect. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich natuurlijk nog steeds 
aanmelden op onze website. 

Mantelzorg    

Enige tijd terug werden wij benaderd door het Steun-
punt Mantelzorg Zeist met de vraag of wij konden 
helpen bij het zoeken naar een vrijwillig(st)er in het 
kader van de zorg voor een licht dementerende vrouw 
in onze wijk. Onze daarop volgende oproep heeft 
effect gehad. Graag voldoen wij aan dergelijke 
verzoeken, aangezien wij als vereniging hechten aan 
goed nabuurschap, waarbij ook de zorg voor onze 
naaste buren hoort!   

Omgevingsvergunningen 

Tijdelijke huisvesting CLZ 

Zoals u heeft kunnen vaststellen zijn de noodlokalen 
op het sportveld achter het CLZ tot op heden nog 
steeds niet in gebruik genomen. Aangezien de 
noodzaak tot het plaatsen van deze lokalen niet is 
aangetoond had de VLZ, tezamen met enkele direct 
aanwonenden, bezwaar aangetekend tegen deze 
plaatsing. De gemeentelijke Adviescommissie 
Bezwaarschriften heeft het college als aanvulling op 
de verstrekte vergunning de volgende 2 punten 
meegeven: 
1) De kleur van de noodlokalen zal moeten worden 
aangepast en eventuele groenaanplant toegevoegd, 
zodat deze minder opvallen in de omgeving.  
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2) De vergunning loopt uiterlijk in juni 2022 af. 
Bovendien dient het terrein te worden hersteld in de 
oorspronkelijke staat. 
In zijn definitieve besluit heeft het college gemeend de 
adviezen van de bezwaarcommissie niet te moeten 
volgen. Omwonenden zijn daarom in beroep gegaan 
bij de rechter. De VLZ steunt hen hierbij door middel 
van een ondersteuningsbrief aan de rechtbank. 
 

Nieuw gymnastieklokaal CLZ 
Medio dit jaar is een omgevingsvergunning afge-
geven voor de bouw van een derde gymzaal op het 
terrein van het CLZ aan de Lindenlaan. Inmiddels is 
het bestaande kunstgrasveldje verplaatst naar het 
achterterrein, teneinde de nieuwbouw mogelijk te 
maken. Het bestuur heeft tevergeefs gepleit voor de 
bouw van een multifunctionele sporthal nabij de 
sportverenigingen Schaerweijde of Shot, zodat 
meerdere partijen van deze hal gebruik zouden 
kunnen maken (ter vervanging van de Jan Weverhal). 
 

Kapvergunning Verlengde Slotlaan 120 
Ondanks het feit dat medio dit jaar een viertal 
Amerikaanse eiken in de voortuin van het perceel VSL 
120 gekapt zijn, heeft het bestuur aangedrongen op 
een inhoudelijke behandeling van ons bezwaar door 
de Adviescommissie Bezwaarschriften. In vervolg 
hierop zijn de naar voren gebrachte bezwaren ten 
dele door de commissie gehonoreerd. Dit betreft in 
het bijzonder ons standpunt dat kapaanvragen door 
de aanvrager beter gedocumenteerd moeten worden, 
dat bij opgelegde herplant ook de herplantplaats 
aangeduid moet worden en dat aanvragers expliciet 
gewezen moeten worden op de condities die gelden 
wanneer tijdens het broedseizoen gekapt wordt. 
 

LED-scherm aan de Boulevard 
De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor 
de plaatsing van een LED-scherm op de middenberm 
van de Boulevard (ter hoogte van het Shell-station). 
Dit scherm vervangt het betonnen informatiebord met 
de aankondiging van activiteiten, die in Zeist aan de 
orde zijn. De VLZ heeft bezwaar aangetekend tegen 
deze plaatsing onder meer omdat een dergelijk 
scherm (met een oppervlakte van 4 m2) niet past bij 
de entree van een groene, lommerrijke wijk, er 
gedurende 60% van de tijd reclame-uitingen worden 

geprojecteerd waar de burger niet op wacht, er sprake 
is van een milieu-onvriendelijke toevoeging en de 
verkeersveiligheid afneemt.  

Aanmelding sneller internet 

Gewoonlijk besteden wij in onze 
nieuwsbrieven geen aandacht aan 
commerciële initiatieven. We moeten 
een uitzondering maken als het gaat 

om internet, TV en telefoon via glasvezel. Sneller en 
stabieler internet in de wijk kan slechts door één 
bedrijf, E-fiber, in heel Zeist worden aangeboden. E-
fiber garandeert toekomstige ontwikkelingen - zoals 
ultra HD televisiekijken - door een onbeperkt aantal 
providers. Voorwaarde voor aanleg is dat voldoende 
deelnemers zich aanmelden. De pakketten van 
providers, die beschikbaar komen via glasvezel 
roepen voor een leek nogal wat vragen op. 
Bewonersinitiatief ‘Ik wil glas in Zeist’, heeft daarom 
een productvergelijking opgesteld. E-fiber wil ook 
samen met de providers een informatieavond 
organiseren voor Lyceumkwartier-bewoners. Voor 
uitgebreide informatie zie onze website 
http://www.lyceumkwartierzeist.nl/glasvezel-tot-in-uw-woning of 
ga direct naar www.e-fiber.nl/zeist  

Lustrum CLZ 

Het Christelijk Lyceum Zeist vierde dit jaar haar 110-
jarig bestaan. Om die reden was de derde week van 
september 2019 uitgeroepen tot jubileumweek en 
troffen veel oud-leerlingen elkaar. 
Ook uw bestuur was aanwezig bij de feestelijke 
viering van de naamgever van onze wijk. 
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Project TOP 

De werkzaamheden voor het Toeristisch 
Overstappunt nabij Het Jagershuys zijn van start 
gegaan. De afronding van de werkzaamheden wordt 
eind deze maand voorzien. 

Het Utrechts Landschap 
begeleidt de uitvoering. Er 
wordt een informatiebord 
geplaatst bij de ingangen. 
Eind dit jaar zal het verblijf 
van de manenschapen 

worden vergroot. Wanneer alle werkzaamheden zijn 
afgerond komt er een feestelijk opening. 

Fijnstof (Project SMAL) 

Samen meten aan leefomgeving 
(SMAL) Zeist is een burgerinitiatief dat, 
met relatief goedkope sensoren, de 
luchtkwaliteit in Zeist zo goed mogelijk 
wil meten. Fijnstof wordt in Nederland, 
na kanker en hart- en vaatziekten, 

gezien als derde oorzaak van een verkorting van de 
gemiddelde levensduur. 

Inwoners, die zich in eerste instantie hebben 
aangemeld voor plaatsing van een sensor aan hun 
gevel, krijgen binnenkort bericht dat deze dit jaar nog 
geplaatst wordt. Inmiddels heeft dit burgerinitiatief 
subsidie ontvangen, zodat hier geen kosten aan 
verbonden zijn. 

Sedumdaken 

Gaat u uw platte dak ook vergroenen met een sedum-
laag? Als uw dak geschikt is kunt u meedoen met een 
actie van Samen Duurzaam Zeist, waarmee u uw en 
onze omgeving groener, duurzamer en 
klimaatbestendiger maakt. Sedum is een 
verzamelnaam voor winterharde, grondbedekkende 
vetplantjes, die uitbundig kunnen bloeien en weinig 
water nodig hebben. Zo’n sedumdak: 

- kan erg veel water opnemen zodat extreme 
regenbuien geen overbelast riool meer opleveren 
- is een oase voor insecten 

- zorgt voor verkoeling van de onderliggende ruimten 
- is prachtig om naar te kijken. 
Door collectieve inkoop is dit nu mogelijk tegen sterk 
gereduceerde prijzen: sedummatten € 36/m2 en 

sedumcassettes € 41/m2, 
inclusief BTW, afgeleverd en 
leginstructie. Deze actie 
loopt tot eind 2019. Zie voor 
verdere informatie: 

https://www.omzeist.nl/samen+duurzaam+zeist+home/samen+du
urzaam+initiatieven/sedumdaken+zijn+groene+daken/default.asp
x 

Contributie 

Een overgrote meerderheid van de leden heeft 
zijn/haar contributieverplichting gedaan, echter er zijn 
er nog enkelen, die dit blijkbaar vergeten zijn. Zij 
worden verzocht om per ommegaande € 15 over te 
maken op de bankrekening van de vereniging  (NL 83 
ABNA 0539 4809 59) onder vermelding van het 
huisadres. 

Vereniging Lyceumkwartier Zeist 

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 en 
betrokken leden worden uitgevoerd.  

 

 



 

 

 

 

Email: lyceumkwartier@gmail.com Postadres: Verlengde Slotlaan 18, 3707 CH Zeist 
Website: www.lyceumkwartierzeist.nl  Facebook: fb.me/VerenigingLyceumkwartierZeist 

 

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.  


