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Door middel van de Najaarsnota 2011 worden de leden op de hoogte gesteld van actuele zaken die in het 
Lyceumkwartier spelen. Voor uitgebreide informatie over deze en andere onderwerpen is het mogelijk de 
website: www.vereniginglyceumkwartierzeist.nl te raadplegen. 
 
Aanleg nieuwe Krakelingweg 
De aanleg is in volle gang met veel verkeerhinder. Helaas heeft de gemeente omwonenden net 
geinformeerd dat de einddatum pas begin volgend jaar zal zijn in plaats van medio november a.s. Een van 
de oorzaken is het (ver)leggen van nutsleidingen onder de grond. Een andere oorzaak is dat er 
overeenstemming moest worden bereikt met Rijkswaterstaat en provincie over de inrichting van het 
kruispunt Krakelingweg-Zandbergenlaan-Boulevard-A28. Bij de Tennisvereniging Shot komt nieuwe 
aanplant bestaande uit bomen en struiken ter compensatie van de te veel gekapte bomen. In aansluiting 
op het nieuwe deel van de Krakelingweg wordt de bestrating van de oude Woudenbergse Zandweg 
vervangen. Als gevolg hiervan is de doorgang van en naar de Erasmuslaan voorlopig afgesloten.  

Nieuwbouw Kinabu  
In september heeft het bestuur de feestelijke opening van de nieuwe wooneenheden voor kinderen 
gesteld onder Jeugdzorg bijgewoond. Bij het verlenen van de bouwvergunning voor deze nieuwbouw is 
in 2010 een sloopverplichting afgegeven door de Gemeente. Eind juli heeft de Gemeente op verzoek van 
Kinabu vergunning verleend om de sloopverplichting weer in te trekken. Hierdoor valt de nieuwbouw niet 
meer binnen het bestemmingsplan. De gemeente komt in slechts een jaar terug op haar standpunt en 
kan het bestuur op vragen hierover geen bevredigend antwoord geven. Een aantal belanghebbenden 
heeft in september tegen de ontheffing bezwaar gemaakt. Op 18 oktober jl. vond een hoorzitting plaats. 
Hiervan komt binnen 2 maanden een verslag  tesamen met het advies dat de Adviescommisie 
Bezwaarschriften uitbrengt aan het College van B&W.  
Daarnaast is Kinabu bezig om de parkeervoorziening te verbeteren daar het vervoer van de kinderen niet 
goed verloopt. Het is nog niet duidelijk hoe de aansluiting van Kinabu naar de openbare weg zal zijn: op 
de rotonde Krakelingweg-Verlengde Slotlaan of op de Verlengde Slotlaan. De gemeente is vooralsnog 
van mening dat Kinabu conform het bestemmingsplan zou moeten aansluiten op de Verlengde Slotlaan.  
 
Nieuwbouw Van Leersum School  
Begin september is er door belanghebbenden bezwaar gemaakt tegen de bouw- en kapvergunning van 
de Van Leersum School. Op 18 oktober jl. vond een hoorzitting plaats; een verslag van de zitting volgt 
binnen 2 maanden, tesamen met het advies dat de Adviescommisie Bezwaarschriften uitbrengt aan het 
College van B&W. De directie van de van Leersumschool heeft de intentie binnenkort met de 
omwonenden in gesprek te gaan over de gewenste groene wal. Het bestuur zal ook met de 
schooldirectie in gesprek gaan over de herplanting. 
 
Diak 
De geluidsoverlast van de klimaatinstallatie wordt dit jaar nog verholpen volgens de directeur Facilitair 
Bedrijf. De parkeeroverlast aan de Prof. Lorentzlaan zal door de ontsluiting aan de Jagersingel i.p.v. aan 
de Prof. Lorentzlaan verminderen. Dit zal worden gerealiseerd nadat de aanleg nieuwe  Krakelingweg is 
afgerond. Verwacht wordt dat  hierdoor meer geparkeerd zal worden op eigen terrein en/of bij het 
Jagershuis. Daarnaast kunnen personeel en bezoekers ’s avonds en in het weekend gratis parkeren op 
het eigen parkeerterrein. Er is vergunning verkregen voor de  kap van een aanzienlijk aantal bomen aan de 
kant van de Jagersingel. Deze worden op eigen terrein herplant waaronder aan de kant van de Prof. 
Lorentzlaan. De Ravu (ziekenwagens) entree blijft voorlopig aan de Prof. Lorentzlaan. Het bestuur houdt 
de vinger aan de pols door periodieke gesprekken met de directeur Facilitair Bedrijf en heeft met 
verschillende omwoners contact hierover. 
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Nieuwbouw Valckenboschlaan 9 
Op 7 september jl. is een inloopavond georganiseerd op het terrein van Valckenboschlaan 9 door de 
projectontwikkelaar, architect en makelaar. De plannen van het bouwproject van het 6 
appartementencomplex zien er op zich mooi uit, maar passen niet in het bestemmingsplan dat een 
vrijstaande woning of 2 onder één kap woning voorschrijft. Het bestuur heeft middels een enquete 
onderzocht in hoeverre er draagvlak is binnen haar leden. Uit de reacties bleek geen draagvlak aanwezig 
te zijn. Dit is besproken met wethouder Verbeek-Nijhof. Tijdens het gesprek 10 oktober jl. met haar en de 
vergunning verlenende gemeenteambtenaar, kon het  bestuur zich niet aan de indruk ontrekken dat  de 
afwijking van het bestemmingsplan op willekeur is gebaseerd.  
Enerzijds wordt aangegeven dat op deze locatie van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. 
Anderzijds wordt aangegeven dat het niet de bedoeling is dat elders in de wijk een appartementencomplex 
wordt gebouwd. Waarom dit onderscheid gemaakt wordt is echter niet duidelijk. Het bestuur stelt zich op 
het standpunt dat er in de wijk geen ruimte moet zijn voor een gebouw met de omvang van het 
appartementencomplex. Het groene en lommerrijke karakter van de wijk wordt hierdoor aangetast en 
vergunningverlening  kan een precedent scheppen voor de rest van de wijk. Het bestuur beraadt zich over 
te nemen stappen indien de gemeente besluit vergunning te verlenen. 
 
30-km beleid 
De Gemeente is op 26 september jl. gestart met realisatie van de 30-km maatregelen in die delen van de 
wijk die nog geen 30 km zone zijn. De Lindenlaan blijft vooralsnog  een 50 km zone, omdat zij het verkeer 
van de Krakelingweg moet opvangen. Zodra de Krakelingweg gereed is zal ook deze van de nodige 
verkeersdrempels worden voorzien. Op onze website vindt u het ontwerp van de verkeersremmende 
maatregelen die zullen worden aangebracht en de inspraaknota met  vragen van de bewoners en reactie 
van het college. In totaal worden 21 verkeersdrempels en 4 plateau’s aangelegd. Er zal geen knip komen 
op de Socrateslaan en het wordt rondom het plein op de Homeruslaan-Socrateslaan 2-richtingsverkeer.  
 
Verlichting en herinrichting Verlengde Slotlaan 
Er is nieuwe straatverlichting gekomen in de Verlengde Slotlaan. Zowel de straat als de fietspaden zijn 
nu goed verlicht. Inmiddels zijn vanaf de rotonde Centrum tot aan de rotonde Lindenlaan alle bomen 
gekapt, en komen halfvolwassen zomereiken voor de gekapte bomen in de plaats. De gemeente en de 
bewoners hebben de herinrichting en nieuwe verlichting samen bepaald. Voor de herinrichting van het 
overige deel van de Verlengde Slotlaan is op dit moment geen geld. 
 
De Lindenhorst 
De opgelegde fusie met zorginstelling Almata te Den Dolder zal resulteren in een nieuwe zorginstelling 
met in totaal 96 bedden en navenant personeel. De huidige lokatie van De Lindenhorst kan een 
zorginstelling van deze grootte niet in zijn geheel huisvesten. Hoewel het succes van de zorg die De 
Lindenhorst biedt volgens haar merendeels te danken is aan haar unieke ligging in het Lyceumkwartier, 
is het behoud van deze lokatie voor de nieuwe organisatie hoogst onwaarschijnlijk. De directie van De 
Lindenhorst hoopt op zijn vroegst medio 2012 het bestuur hierover uitsluitsel te kunnen geven. 
 
Wijziging Statuten 
De commissie ‘opstellen nieuwe statuten’ heeft een advies uitgebracht waar het bestuur zich over beraad. 
De verwachting is dat de commissie  binnen enkele maanden een voorstel tot wijziging van de statuten kan 
opstellen. Het bestuur zal dit voorstel op een extra ALV in het voorjaar ter goedkeuring aan de leden 
voorleggen. 
 
A28  
Nadat in maart jl. het Voorlopige Besluit Wegaanpasing A28 is gepubliceerd, heeft het bestuur een 
zienswijze ingediend. Hierin is met name ingegaan op de toenemende geluidshinder en fijnstof rond de op- 
en afritten. Deze toename wordt ook deels veroorzaakt door de kap van bomen t.b.v. de nieuwe 
Krakelingweg. Het definitieve besluit van de minister zou in september gepubliceerd worden tezamen met 
de Nota van Antwoorden op de ingebrachte zienswijzen. Hier wacht het bestuur nog steeds op alvorens 
zich te beraden op eventuele vervolgstappen. 
 
Lidmaatschap en contributie 
Hoe groter onze achterban is, des te groter onze invloed is om ons woongenot te behouden. Daarom 
vragen we u mee te werken om leden te werven. De contributie voor een lidmaatschap is EUR 11,=. Mocht 
u zelf nog niet uw contributie 2011 hebben overgemaakt dan kan dat op bankrekening 53.94.80.959 ten 
name van Vereniging Lyceumkwartier te Zeist. Vermeld als omschrijving s.v.p. uw huisadres en uw 
emailadres.   



 


