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NAJAARSNOTA 2009

Sinds de Voorjaarsnota van juni van dit jaar kan het bestuur u de volgende ontwikkelingen
mededelen. Voor meer algemene informatie verwijzen wij u naar de website.

Krakelingweg
Op 11 juni 2009 heeft een inspraakavond plaatsgevonden betreffende de aangepaste plannen voor
de aanleg van de nieuwe Krakelingweg. Zoals we u al in de Voorjaarsnota hebben bericht, zijn de
plannen van de gemeente drastisch gewijzigd (een tekening van de nieuwe plannen zal tijdens de
ALV ter inzage liggen).

In haar schriftelijke reactie d.d. 8 juli 2009 heeft het bestuur onder andere nogmaals aangedrongen
op dusdanige mitigerende maatregelen dat de overlast voor de wijk (in het bijzonder stof en geluid)
zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Daarnaast heeft het bestuur een zo duidelijk mogelijke rotonde aan het einde van de Verlengde
Slotlaan bepleit, met name voor het fietsverkeer (dat immers voor een belangrijk deel zal bestaan
uit kinderen die fietsen van en naar de sportverenigingen Shot en Schaerweijde). Een oversteek
ter plaatse ten behoeve van voetgangers wordt toegejuicht.

Tevens heeft het bestuur de gemeente bericht dat zij het verwijderen van de stoplichten ten
behoeve van het verkeer dat van de Oude Woudenbergse Zandweg het Geroplein op wil, geen
goed plan vindt. Het Geroplein is een dermate druk kruispunt, dat het verkeer (met name in de
spits) niet of nauwelijks de Boulevard op zal kunnen rijden, zeker niet indien men linksaf wil slaan
naar de Boulevard richting het centrum.

De ontsluiting van de carpoolplaats wordt volgens de nieuwe plannen enigszins van het kruispunt
met de Zandbergenlaan af gesitueerd. Het bestuur heeft de gemeente verzocht bij de aanleg van
deze ontsluiting rekening te houden met de uitbreidingswensen van hockeyclub Schaerweijde.
Gelet op de lange wachtlijst bij hockeyclub Schaerweijde, zou door de gemeente volledige
medewerking dienen te worden verleend voor een uitbreiding van het aantal velden. Het is niet
wenselijk dat deze uitbreidingsplannen worden gedwarsboomd door een (nu nog aan te passen)
ontsluitingsweg ten behoeve van de carpoolplaats.

Over de boscompensatie voor de Krakelingweg bestaat inmiddels ambtelijk akkoord met de
Provincie.

Momenteel is het wachten op de inspraakreactie, waarna de verdere formele besluitvorming dient
plaats te vinden. Hoewel de planning onder zware druk staat, is de gemeente nog steeds
voornemens om in januari 2010 te beginnen met de realisatie van de weg.

Invoering 30-km beleid
Na de inspraakavond op 18 mei 2009, hebben op 22 juni en 31 augustus 2009 twee
klankbordgroepbijeenkomsten plaatsgevonden met een kleinere groep bewoners (zijnde een
evenredige vertegenwoordiging uit de wijk).

Er zal nog één bijeenkomst met de klankbordgroep plaatsvinden (de datum is nog niet bekend), op
welke avond de deelnemende bewoners een nieuwe tekening (met toelichting) zullen krijgen met
de situering van de voorgestelde verkeersmaatregelen. Daarna zal (vermoedelijk begin 2010) het
conceptplan worden gepresenteerd aan alle bewoners van de lanen waar de maatregelen zullen
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worden genomen. Deze bewoners zullen hiervoor rechtstreeks een uitnodiging ontvangen van de
gemeente.

Terugkoppeling Forumavond
Na de drukbezochte politieke forumavond van 6 april 2009, heeft het bestuur de onderwerpen die
aan bod zijn gekomen nogmaals in een brief aan alle fracties (d.d. mei 2009) onder de aandacht
gebracht.

Koos van Gemeren (D66) heeft in vervolg op de forumavond op 8 april 2009 – mede namens alle
andere fracties - een aantal vragen gesteld aan het College van B&W die specifiek zien op de
veranderingen rond het Diakonessenhuis.

Karst Schuring (PvdA) heeft op 22 april 2009 – eveneens mede namens alle andere fracties – ook
vragen gesteld aan het College van B&W, betreffende het beheer van de openbare ruimte in het
Lyceumkwartier.

Bovengenoemde vragen (en antwoorden) zijn terug te vinden in de map ingekomen en uitgegane
post, die ter inzage zal worden gelegd op de ALV. Daarbij geldt, dat het merendeel van de
informatie die uit de antwoorden volgt, reeds is vermeld bij de verschillende onderwerpen in deze
Najaarsnota.

Een concreet resultaat van de forumavond is, dat de overlast veroorzakende glasbak aan de Prof.
Lorentzlaan is verwijderd (en niet zal worden teruggeplaatst op een andere plek in het
Lyceumkwartier).

Structuurvisie 2020
Voorafgaand aan de Structuurvisie heeft de gemeente het Ontwikkelingsperspectief 2030
opgesteld. Hiervoor heeft een uitgebreide samenspraak met de bevolking en instanties
plaatsgevonden. Het bestuur heeft hieraan deelgenomen. Het Ontwikkelingsperspectief 2030 is
een “globale koers voor de gemeente tot 2030 op het gebied van de ruimte, in relatie tot het
samenleven, wonen, werken en recreëren”. Het Ontwikkelingsperspectief 2030 is inmiddels
vastgesteld door de gemeenteraad.

Het Ontwikkelingsperspectief 2030 vormt de basis voor de op te stellen Structuurvisie 2020. Ten
behoeve van de opstelling hiervan heeft de gemeente diverse inspraakavonden belegd, die tot nu
toe overigens maar matig zijn bezocht. De gemeente is voornemens de ontwerp-Structuurvisie in
februari 2010 door de Raad vast te stellen. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010
zal de inspraak op de ontwerp-Structuurvisie plaatsvinden, gevolgd door de definitieve vaststelling
van de Structuurvisie 2020.

De Structuurvisie 2020 geldt als basis voor de bestemmingsplannen. De Structuurvisie 2020 vormt
ook het uitgangspunt voor bestaand en toekomstig beleid. In de Structuurvisie 2020 zullen reeds
bestaande beleidsvisies, zoal de Bouwvisie, de Woonvisie en het Groenstructuurplan worden
verwerkt.

Nieuw bestemmingsplan Zeist Centrum
Bij brief van 20 oktober 2009 heeft de gemeente Zeist de inwoners van Zeist Centrum
geïnformeerd over de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor Zeist Centrum.

In de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening staat dat bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder
mogen zijn dan 10 jaar. De Geldende bestemmingsplannen voor Zeist Centrum voldoen hier niet
meer aan, en deze plannen moeten dus worden vernieuwd. Als een nieuw volledig nieuw plan
moet worden gemaakt, wordt de datum van 1 juli 2013 niet gehaald.

De gemeente zal het nu geldende bestemmingsplan zoveel mogelijk één op één overnemen in
een nieuw plan. Dit zorgt ervoor dat alle rechten die er nu zijn voor iedereen hetzelfde blijven,
aldus de gemeente. De vrijstellingen (ontheffingen) die eerder zijn verleend worden ook in het



nieuwe bestemmingsplan meegenomen en gaan dus over naar het nieuwe plan.

De gemeente wijst er in haar brief op, dat door het bestemmingsplan éénop één over te nemen, er
geen conflict zal ontstaan met de op handen zijnde Structuurvisie 2020.

De gemeente kondigt aan, dat zij de vergelijking tussen het oude en het nieuwe bestemmingsplan
zal presenteren aan de inwoners. De verwachting is dat dit begin 2010 zal gebeuren tijdens een
bijeenkomst. De juiste datum zal door de gemeente nader worden bekend gemaakt. Naar
verwachting zal de gemeenteraad de zogeheten Nota van Uitgangspunten in mart 2010
vaststellen, welke nota de basis is van het nieuwe bestemmingsplan. Daarna zal het echte
bestemmingsplan worden opgesteld, in welke fase het mogelijk is om tegen een nieuw ontwerp
een zienswijze in te dienen. Na het besluit van de gemeenteraad kan nog een beroepschrift bij de
Raad van State worden ingediend.

Herinrichting 1e deel Verlengde Slotlaan
In de voorjaarsbrief is uitvoerig verslag gedaan van de plannen van de gemeente voor de
herinrichting van het deel van de Verlengde Slotlaan tussen de rotonde Boulevard en de rotonde
Lindenlaan.

In het overleg tussen de bewoners van dat gedeelte van de Verlengde Slotlaan, de VLZ en de
gemeente, is door de gemeente tegemoet gekomen aan een aantal wensen van de bewoners en
de VLZ, zoals afstand tussen de bomen (deze wordt kleiner), de keuze van de soort klinkers bij de
inritten van de woningen, het afzien door de gemeente van het aanbrengen van lantaarnpalen van
verschillende hoogten voor de rijweg, respectievelijk fietspad. Naar aanleiding van de positieve
uitkomsten van voornoemd overleg, heeft de VLZ – in samenspraak met de aanwonenden - haar
bezwaar tegen de kap van de bomen ingetrokken.

Een nog openstaand punt in dit overleg is het soort lantaarnpalen dat zal worden geplaatst. De
gemeente is bereid gebleken om voor de monumentale Verlengde Slotlaan te onderzoeken of er
een mooiere lantaarnpaal (dan in de rest van het Lyceumkwartier) te vinden is die binnen het
budget past. Uiterlijk 5 december 2009 volgt hierover uitsluitsel.

De Zeister School Vereeniging heeft overigens tegen het besluit van de gemeente d.d. 21 april
2009 haar besluit (d.d. 11 augustus 2008) betreffende de kap van de bomen in dit gedeelte van de
Verlengde Slotlaan in stand te laten, een beroepschrift ingediend. Dit beroep zal de nodige
vertraging van de realisatie van de herinrichting met zich brengen; in de winter van 2009-2010 zal
de herinrichting dan ook nog zeker niet plaatsvinden.

Kinderdagverblijf aan de Lindenlaan 25
Het beroep dat door een aantal omwonenden van de Lindenlaan 25 was ingediend tegen de
realisatie van een kinderdagverblijf door Kindergarden B.V. is helaas niet geslaagd. Zoals u kunt
zien, is de bouw in volle gang. De opening van het kinderdagverblijf is gepland voor februari 2010.

Diakonessenhuis
Het Diakonessenhuis houdt sinds enige tijd de omwonenden via mailings op de hoogte van de
voortgang van de verbouwing van het ziekenhuis. Zo kunnen we u de volgende berichten
doorgeven:

De nieuwe poliklinieken en behandelkamers van het Diakonessenhuis zijn vrijwel gereed.
Binnenkort zal het nieuwe polikliniekgebouw in gebruik worden genomen. Het faillissement van de
technisch aannemer heeft geen vertraging tot gevolg gehad voor de ingebruikname van het
polikliniekgebouw.

Het tijdelijke gebouw, dat nu in gebruik is als polikliniekgebouw, zal worden gesloopt. De sloop en
afvoer van de porto-cabins zal niet plaatsvinden via de Prof. Lorentzlaan, maar via een tijdelijke
doorgang naar de Jagerssingel.



Om de tijdelijke doorgang naar de Jagerssingel mogelijk te maken, zal het ziekenhuisterrein
worden aangepast. Tevens zullen er – in overleg met de eigenaar, het Utrechts Landschap, van de
grond aldaar - twee Douglassparren worden gekapt voor het creëren van de doorgang. De
bomenkap van deze twee bomen heeft geen gevolgen voor de boskwaliteit, aldus het
Diakonessenhuis.

Voor wat betreft het invoeren van het betaald parkeren op het ziekenhuis terrein, kunnen we u
niets nieuws vertellen. Of en zo ja wanneer het ingevoerd gaat worden, is onbekend.

De Lindenhorst
Op 7 oktober 2009 heeft wederom een bezoek plaatsgevonden aan De Lindenhorst. Het gesprek
met de directie, de heer R. Boer en mevrouw E. van der Meulen, was erg positief.
In maart/april 2010 zal een nieuwe open avond plaatsvinden voor alle wijkbewoners, waarbij u zelf
een kijkje kunt nemen in De Lindenhorst. Tieners uit de wijk zullen hiervoor ook nadrukkelijk
worden uitgenodigd! Bij de ALV kunnen we u alvast de exacte datum mededelen.

100-jarig bestaan CLZ
Voor het 100-jarig bestaan van het Christelijk Lyceum Zeist heeft in samenwerking met de school
op 8 oktober een feestelijke avond plaats gevonden voor alle bewoners (leden en niet-leden) van
het Lyceumkwartier. Ruim 100 mensen hebben genoten van een informatieve en gezellige avond!

Namens de VLZ is deze avond een cadeau aangeboden in de vorm van een financiële bijdrage ad
€ 1.500,- voor de restauratie van de vier fresco’s boven de fonteinen.

De avond is financieel ondersteund door een bijdrage van de gemeente Zeist in het kader van het
burenjaar 2008.

Zalig zingen met Christmas Carols
Als afsluiting van deze Najaarsnota de aankondiging van een Christmas Carol vuurkorf-concert op
zondag 13 december 2009 vanaf 17.00 uur op het Homeruslaan-pleintje. Het concert zal
voorafgegaan worden door een klinkende omtrek, waarin zingend door het Lyceumkwartier zal
worden gelopen.

Meer informatie – ook over het zelf meedoen aan het optreden - kunt u krijgen bij Papageno
Producties in Zeist, Anke de Bruijn, 030 6910 630, of stuur een email naar: info@papageno.net.
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