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Geachte heer, mevrouw,   
 
Dit is de eerste e-mail Nieuwsbrief van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist. Als lid van de Vereniging 
Lyceumkwartier bent u gewend dat u jaarlijks wordt geïnformeerd met een Voorjaarsnota en een 
Najaarsnota over de ontwikkelingen in onze wijk waar het bestuur zich het afgelopen jaar mee bezig 
heeft gehouden. Dat heeft lange tijd goed gewerkt, getuige het feit dat wij daarover geen klachten 
hebben ontvangen. Toch hebben we als bestuur gemeend om de communicatie met de leden uit te 
breiden. Er gebeurt gedurende het jaar meer dan wat er in een jaarlijkse ledenvergadering kan 
worden besproken. We laten u graag vaker weten wat er speelt en welke voortgang we daar als 
bestuur in maken - en we denken dat het de betrokkenheid van de leden vergroot.  
 
Op de eerste plaats zijn we begonnen met deze digitale Nieuwsbrief, die ongeveer eens per kwartaal 
zal verschijnen. De Voorjaarsnota komt hiermee te vervallen.  
 
Naast een Nieuwsbrief beschikken we uiteraard over onze website 
 (www.vereniginglyceumkwartierzeist.nl). Daar kunt u al enkele jaren algemene informatie vinden over 
de vereniging, over de lopende dossiers, en over de gemeente. Dat blijft zo, maar ook op de website 
zullen we vaker nieuwe informatie plaatsen over de lopende dossiers en andere actualiteiten. Vanuit 
deze Nieuwsbrief verwijzen we naar de website.  
 
Ten slotte zijn we gestart met een facebookpagina, waarop we actuele berichten zullen 
plaatsen: www.facebook.com/lyceumkwartier.zeist. Als u een facebook-account heeft (die gemakkelijk 
is aan te maken), nodigen we u uit om 'vriend' te worden van deze pagina. U krijgt dan per email 
meldingen van de geplaatste berichten en kunt hier eventueel op reageren. In tegenstelling tot een 
website biedt een facebookpagina dus de mogelijkheid tot interactie tussen de leden.  
 
We hopen dat u enthousiast bent over deze veranderingen!  
 
Met vriendelijke groeten,  
Het bestuur 
 
Claudia Ogilvie 
Jan Lunneker 
Juliette Kubbinga  
Marike Hoekstra  
Hans Gehrels  
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NIEUWS 
 
1. Preventieavond woninginbraak: tips tegen woninginbraak 
 
De Preventieavond woninginbraken Lyceumkwartier, gehouden op 13 december, heeft een flink 
aantal tips opgeleverd voor het voorkomen van inbraak. Kijk verder op de website.  
 
Aanvullende  informatie over inbraakpreventie en beveiliging is te vinden op onderstaande websites: 

 Preventie en beveiligingsadviezen: 
 www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html en www.politiekeurmerk.nl.  

 Op www.stopdecriminaliteit.nl is te zien waar in de gemeente Zeist inbraken zijn gepleegd.  
 www.burgernet.nl is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de 

veiligheid in de woonomgeving te bevorderen. Gewoon vanuit je eigen huis, straat of 
werkplek help je mee om de kans te vergroten om een vermist kind snel op te sporen of een 
verdachte sneller op te laten pakken. U kunt zich hiervoor aanmelden.  

 
2. Valckenboschlaan 9: gezamenlijke opdracht aan advocaat 
 
De gemeente heeft op 23 januari 2013 de omgevingsvergunning verleend voor het slopen van het 
bestaande gebouw, het oprichten van een woongebouw met zes appartementen, het aanleggen van 
een in/uitrit en het kappen van 7 bomen op Valckenboschlaan 9. Als gevolg van de ingediende 
zienswijzen zijn de erkers en de aanbouwen aan de achterzijde van het appartementengebouw kleiner 
gemaakt maar voor het overige hebben de zienswijzen er niet toe geleid dat het plan werd aangepast 
of ingetrokken. Het bestuur van de Vereniging heeft mr. R. P.M. de Laat, advocaat van De Advocaten 
van Van Riet uit Utrecht, opdracht gegeven een beroepsschrift namens de Vereniging op te stellen en 
in te dienen bij de Rechtbank. Mr. de Laat zal de Vereniging ook vertegenwoordigen wanneer er een 
zitting wordt bepaald. Een aantal bewoners trekt in deze beroepsprocedure samen op met de 
Vereniging.   
 
Kijk voor verdere achtergrondinformatie op de website.  
 
 
3. Lindenhorst/Almata: ook opvang voor jongens 
 
In het najaar 2012 blijkt dat het aantal bedden op de lokatie Verlengde Slotlaan teruggebracht kan 
worden tot 60, zodat deze lokatie voor de nieuwe jeugdzorgplus organisatie Lindenhorst/Almata 
behouden kan blijven. De directie denkt de uitbreiding te realiseren door inpandige reorganisatie van 
de bestaande woonpaviljoenen, zodat er geen uitbreiding van de bestaande bebouwing nodig zal zijn. 
In maart zal een pilot van start gaan met huisvesting en behandeling van gemengde jongeren en 
zullen de eerste jongens worden toegelaten op de Verlengde Slotlaan. Het bestuur van de VLZ maakt 
zich zorgen over deze ontwikkelingen: in de nieuwe plannen wordt op geen enkele wijze rekening 
gehouden met het effect dat deze veranderingen op de omwonenden en het Lyceumkwartier zullen 
hebben. Ook plaatst het bestuur grote vraagtekens bij het doel van de voorgenomen pilot met 
jongens: de plannen om een pilot mogelijk te maken zijn zo ingrijpend, dat het toelaten van jongens 
bijna onomkeerbaar lijkt.Samen met een aantal omwonenden is het bestuur in gesprek gegaan met de 
directie om deze zorgen kenbaar te maken. Afgesproken is dat de bewoners en deVLZ gezamenlijk 
criteria gaan opstellen die naar hun mening dienen te worden getoetst (meegewogen) bij het 
beantwoorden van de vraag of de pilot een succes is of niet. In een vervolgafspraak zal over de 
criteria en de weging ervan bij de pilot met de vertegenwoordigers van de Lindenhorst worden 
gesproken. 



 
Kijk voor het gehele dossier op de website.  
 
 
4. Van Leersumschool: nieuwbouw van start  
 
De directie van de Van Leersumschool heeft opdracht verstrekt tot sloop en nieuwbouw aan het 
perceel aan de Verlengde Slotlaan 113. De voorbereidingen tot het sloop- en bouwklaar maken van 
het perceel zijn per 31 januari 2013 begonnen. De directie heeft de omwonenden en het bestuur 
per brief op de hoogte gesteld van deze voorbereidingen. De directie wacht hiermee de uitkomst van 
het beroep tegen de sloop en nieuwbouw dat twee bewoners tegen de gemeente Zeist bij de Raad 
van State hebben aangespannen niet af. Het beroep komt 28 februari 2013 voor de rechter. 
 
Lees verder op onze website.  
 


