
 
Vereniging  
Lyceumkwartier  
Zeist 

 
Voorjaarsnota 2012 

 
Door middel van de Voorjaarsnota 2012 stelt het bestuur de leden graag op de hoogte 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. 
 
 
Valckenboschlaan 9 
De gemeente heeft aangegeven voornemens te zijn goedkeuring te verlenen aan de bouwplannen die 
door projectontwikkelaar Lichtenberg zijn ingediend voor het perceel Valckenboschlaan 9. Er wordt 
voorgesteld hier een appartementengebouw met zes appartementen te bouwen. De Vereniging heeft 
tegen dit besluit van de gemeente, net als een aantal omwonenden, een zienswijze ingediend. De 
bezwaren van de Vereniging zijn gericht tegen het feit dat de gemeente, zonder daartoe goede gronden 
aan te voeren, afwijking van het bestemmingsplan wil toestaan. Behalve dat de bouwenvelop wordt 
overschreden, wordt er toestemming gegeven voor de bouw van een appartementengebouw met zes 
appartementen terwijl het bestemmingsplan de bouw van een vrijstaande woning of twee onder één kap 
voorschrijft. Bovendien wordt er op de zolderverdieping bewoning toegestaan dat ook niet mag ingevolge 
het bestemmingsplan. Dit schept een precedent waar de Vereniging beducht voor is. Wanneer er op deze 
kavel zomaar kan worden afgeweken van de voorschriften van het bestemmingsplan, waarom dan niet 
elders in de wijk? Dit klemt temeer nu door de omvang van het appartementengebouw naar de mening van 
de Vereniging een aantasting plaatsvindt van het groene en lommerrijke karakter van de wijk. Dergelijke 
omvangrijke bebouwing op meer plekken in de wijk acht de Vereniging niet wenselijk. Daarnaast is het 
maar de vraag of er onder de huidige economische omstandigheden wel vraag is naar de dure 
appartementen die worden voorgesteld. Er staan immers in de wijk vele appartementen leeg of al geruime 
tijd te koop.   
Het bestuur is zeer benieuwd naar de reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen. 
  
 
30-km beleid: 
De drempels die geplaatst zijn in de Valckenboschlaan en Verlengde Slotlaan worden hersteld aangezien 
er een aantal verkeerd en te hoog zijn aangelegd. De oude drempels in de prof. Lorentzlaan worden 
verwijderd. Op de Lindenlaan en de Verlengde Slotlaan zullen, nu de Krakelingweg gereed is, extra 
verkeersdrempels worden aangebracht. In juni is e.e.a. gereed. 
 
 
Herinrichting Verlengde Slotlaan 
De herinrichting van het eerste deel van de Verlengde Slotlaan tussen de Boulevard en de Lindenlaan is 
afgerond. De inritten zijn verbreed, zodat de bewoners weer normaal hun oprit kunnen in- en uitrijden. Het 
parkeren op de weg veroorzaakt echter een ongewenste versmalling van de weg. Hierdoor is 
tweerichtingsverkeer haast onmogelijk geworden, met name rond aanvang en uitgaan van de Zeister 
School Vereniging. Zowel de schoolleiding als de bewoners zijn hierover met de gemeente in gesprek; het 
bestuur volgt de ontwikkelingen voorlopig op afstand.   
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Diakonessenhuis  
Alle aanpassingen om de geluidsoverlast van de klimaatinstallatie te verhelpen zijn afgerond. Op dit 
moment wordt de ingang verplaatst van de Prof. Lorentzlaan naar de Jagersingel. Hierdoor zal hopelijk de 
parkeeroverlast aan de Prof. Lorentzlaan verminderen. Op dit moment hebben veel bewoners hier last van. 
Verwacht wordt dat er meer geparkeerd zal worden op het eigen parkeerterrein 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 (ambulances) entree blijft voorlopig aan de Prof. Lorentzlaan. Het bestuur houdt de vinger aan de 
pols door periodieke gesprekken met de directeur Facilitair Bedrijf van het Diakonessenhuis en heeft met 
verschillende omwonenden contact hierover. 
 
 
Nieuwbouw Kinabu  
Kinabu is blij met de nieuwe Krakelingweg. De toegang naar het terrein is overzichtelijker en daarmee 
veiliger geworden. De parkeerproblematiek is aangepakt en er is minder overlast van parkerende busjes 
in de Verlengde Slotlaan. Hiermee is nog geen eind gekomen aan de nasleep van alle bouwperikelen. 
De bezwaarprocedure tegen het intrekken van de eerder verleende sloopvergunning is inmiddels wel 
afgerond. De bezwaren zijn door de gemeente ongegrond verklaard. Twee van de omwonenden hebben 
inmiddels hoger beroep aangetekend. 
Bij Kinabu is de heer Couzijn Evers als nieuwe contactpersoon aangewezen voor de bewoners van de 
het Lyceumkwartier. Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u  bij hem terecht met al uw  vragen,  
ideeën, en eventuele klachten. 
 
 
Nieuwbouw Van Leersum School  
Begin september is er door belanghebbenden bezwaar gemaakt tegen de bouw- en kapvergunning van 
de Van Leersum School. De directie van de van Leersumschool is intussen met de omwonenden en het 
bestuur in gesprek gegaan over de gewenste groene wal. Hierbij is gekeken naar de diverse wensen en 
de haalbaarheid daarvan. Op aanbeveling van de Adviescommisie Bezwaarschriften heeft het College 
van B&W de bezwaren ongegrond verklaard. Twee van de omwonenden hebben bij de rechtbank beroep 
aangetekend tegen het besluit. De bouw is hiermee voorlopig stil komen te liggen. 
 
 
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. Het behoud van deze locatie voor de nieuwe 
zorginstelling lijkt daarom hoogst onwaarschijnlijk. De directie van De Lindenhorst kan het bestuur op dit 
moment nog geen uitsluitsel geven over het behoud van de huidige locatie van De Lindenhorst voor de 
nieuwe organisatie. Het bestuur houdt contact met de directie over de toekomstige ontwikkelingen. 
 
 
Aanleg Krakelingweg:  
Op 2 april is de vernieuwde Krakelingweg door wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof feestelijk geopend en 
in gebruik genomen. Hiermee sluit het bestuur een lange periode van intensieve bemiddeling en 
onderhandeling af. Het bestuur zal in de gaten houden dat bij de Tennisvereniging Shot nieuwe aanplant 
komt ter compensatie van de te veel gekapte bomen. Ook heeft de gemeente nog niet inhoudelijk 
gereageerd op ons verzoek om extra groenblijvende bomen te planten aan de randen van het bosje 
gelegen achter de Boulevard en het nieuwe tracé van de Krakelingweg, de zogenaamde "bosdriehoek". Dit 
mede om het geluid van de A28 iets af te dempen. 
 
 



 
 
 
 
A28  
Nadat in maart 2011 het Voorlopige Besluit Wegaanpasing A28 is gepubliceerd, heeft het bestuur een 
zienswijze ingediend. Hierin is vooral 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 2011 gepubliceerd worden.  De 
Raad van State heeft in een uitspraak betreffende een andere weg de meetgegevens over de 
verkeersintensiteit en daarvan afgeleid de berekende geluid- en stofhinder afgewezen.  Het opnieuw 
meten en berekenen betekent uitstel van het besluit tot circa november/december 2012. Wellicht erkent 
men op grond van de actuele gegevens dat er meer dempende maatregelen nabij de op- en afritten 
genomen moeten worden. 
Het werk aan de weg gaat gestaag door en valt onder de noemer ”groot onderhoud en voorbereidingen 
van de wegaanpassing”. Ingebruikname van de bredere delen die klaar zijn moet wachten op het 
definitieve besluit.  
 
 
Wijziging Statuten  
De commissie ‘opstellen nieuwe statuten’ heeft een beknopt advies uitgebracht en enkele vragen 
voorgelegd. Het bestuur heeft, i.v.m. andere prioriteiten, nog niet aan alle aspecten volledig aandacht 
kunnen besteden. De verwachting is dat het bestuur op de komende ALV een voorstel ter goedkeuring aan 
de leden zal voorleggen. 
 
 
Lidmaatschap en contributie 
Hoe groter de achterban, des te groter de invloed van de Vereniging om het woongenot van haar leden te 
behouden. Daarom vraagt het bestuur u mee te werken om leden te werven. De contributie voor een 
lidmaatschap is EUR 11,=. De contributienota wordt eind mei verstuurd. Het bestuur vraagt u die 
contributie 2012 binnen een maand over te maken op bankrekening 53.94.80.959 ten name van 
Vereniging Lyceumkwartier te Zeist. Vermeld als omschrijving s.v.p. uw huisadres. Dit omdat de naam van 
de betaler soms anders is dan de naam van degene die zich destijds als lid heeft opgegeven.  
Veel mensen wisselen van provider en e-mailadres. Ontvangt u de voor- en najaarsnota net als 
tussentijdse mededelingen niet meer in uw inbox, dan is bij de vereniging uw actuele e-mailadres niet 
bekend. Geef dan uw juiste adres op aan de ledenadministratie: 
webmaster@vereniginglyceumkwartierzeist.nl 
 
Het bestuur wenst alle leden een mooie zomerperiode toe en hoopt u in het najaar in grote getale op de 
ALV te mogen begroeten. 
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