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NIEUWSBRIEF 2014 NUMMER 2 (MEI) 

 

Uitspraak over Valckenboschlaan 9   

Op 30 april heeft de Rechtbank Midden-Nederland 

uitspraak gedaan in de door het bestuur van de 

Vereniging samen met direct omwonenden 

aangespannen beroepsprocedure. Zoals bekend 

richtte het beroep van de Vereniging en de direct 

omwonenden zich tegen het besluit van de 

gemeente Zeist om vergunning te verlenen voor de 

bouw van een appartementengebouw met zes 

appartementen op Valckenboschlaan 9. Het 

bouwplan is namelijk in strijd met het vigerende 

bestemmingsplan.  

In beroep is, kort gezegd, aangevoerd dat het plan in 

strijd is met het bestemmingsplan, dat de gemeente 

is uitgegaan van een onjuist toetsingskader, dat er 

geen deugdelijke ruimtelijke onderbouwing was, dat 

er ongewenste precedentwerking van het plan 

uitgaat, dat er sprake is van schending van de 

privacy, een ongewenste toename van verkeer en 

aantasting van het groene leefklimaat. Helaas is het 

beroep op alle aangevoerde punten ongegrond 

verklaard. Op de website van de vereniging treft u de 

volledige tekst aan van de uitspraak. 

Het bestuur zal zich samen met de direct 

omwonenden en de advocaat beraden over een 

eventueel vervolg. We houden u op de hoogte.  

 

 

Ledenenquête taakstelling VLZ 

Op 7 mei heeft u een oproep ontvangen om een 

enquête in te vullen over wat uw wensen en 

verwachtingen zijn ten aanzien van onze 

wijkvereniging. De reacties stromen inmiddels 

binnen.  

Als bestuur willen we graag weten of de leden het 

wenselijk vinden om de doelstelling van onze 

vereniging anders of breder in te vullen dan dat we 

tot nu toe doen.  

De koppeling naar de enquête vindt u in het 

verstuurde mailbericht. Deadline voor het invullen 

van de enquête is zondag 1 juni. Uw respons wordt 

zeer op prijs gesteld.  

 

 

Informatiebijeenkomst ‘Lyceum 

ZonCoöperatie‘  goed bezocht  

Op 18 maart is in het CLZ een informatiebijeenkomst 

gehouden door René Dioncre en Mareska Groen. De 

avond werd bezocht door een groot aantal 

geïnteresseerden, die blijk gaven van hun interesse. 

Doel  en wens van de Lyceum ZonCooperatie is om 

voor alle bewoners die zelf geen zonnepanelen 

kunnen of willen leggen op hun eigen dak een 

platform te bieden om zonnepanelen te plaatsen.  

Op de avond werden de verschillende 

mogelijkheden van financiering, eigendoms-

verhouding en verrekenmogelijkheden besproken.  

Door de aanwezigen werd vooral de wens 

uitgesproken om het allemaal in eigen hand te 

houden. Andere aspecten zoals terugverdientijden 

werden minder relevant gevonden.  

Gesterkt door de enthousiaste reacties, hebben de 

initiatiefnemers een aantal zaken zoals financiële 

aspecten, terugverdientijden, netbeheerkosten, etc. 

verder uitgezocht. De voorlopige conclusie uit deze 

analyse is dat dit initiatief alleen is te realiseren met 

een groot aantal deelnemers, die voor een lange 

periode van energiemaatschappij moeten wisselen 

en genoegen moeten nemen  met lange terugver-

dientijden. 

Aangezien dit waarschijnlijk voor veel buurtgenoten 

geen aantrekkelijk aanbod is, onderzoeken we op dit 

moment alternatieve modellen die nog steeds 

uitgaan van het plaatsen van zonnepanelen op 

collectieve daken. Zodra we hiermee verder zijn, 

zullen we dat snel melden. En mocht u een zonnige 

bijdrage willen leveren of vragen hebben dan kunt u 

deze richten aan ZonCoopCLZ@gmail.com.  

 

 

Gemeentelijk kapbeleid  

Recent heeft het bestuur een tweetal brieven 

gestuurd aan B&W met betrekking tot enkele recent 

aangevraagde kapvergunningen. Aanleiding voor het 

bestuur is het grote aantal te kappen bomen ten 

behoeve van (grotere, vervangende) woningbouw. 

We hebben onze zorg uitgesproken en gevraagd om 
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bij vergunningverlening niet onnodig ruimhartig te 

zijn. Kap betekent immers minder groen in de wijk. 

De verplichting tot herplanting vindt plaats met veel 

jongere bomen. 

In het door de gemeente in 2011 vastgestelde 

Groenstructuurplan is juist verwoord dat de 

gemeente bij de afgifte van vergunningen tot kap 

beperkt in toewijzing kan zijn om zo groen in 

particuliere tuinen te beschermen. 

Ook hebben we een onderhoud aangevraagd met de 

ambtenaren die het gemeentelijk beleid uitvoeren. 

Wij zijn benieuwd naar hoe zij met de belangen-

afweging tussen rood (woningen) en groen (bomen) 

omgaan om tot een besluit over de aanvragen te 

komen.  

 

 

 

Geslaagd feest op eerste Koningsdag  

Het Oranjecomité kijkt terug op een zeer gezellige en 

drukbezochte Koningsdag. Het Homeruspleintje was 

omgetoverd tot een oranje feestplein met talloze 

spelletjes en attracties. De kleinere kinderen konden 

eendjes vissen, stokken vangen, zich laten 

schminken of ballen gooien en er was een 

springkussen. Voor de grotere kinderen waren er 

vier spannende attracties: rodeokameel, voetbalspel, 

bunji-tampoline en de spectaculaire super space 

bikes waarin men over de kop ging. Het voetbalspel, 

een soort levende voetbaltafel van 16 meter, was 

een groot succes. De spelers zaten als het ware 

‘vast’ waardoor klein en groot zonder probleem met 

elkaar konden voetballen. Ook was er weer het rad 

van fortuin met veel mooie prijzen. Op culinair 

gebied viel er eveneens veel te beleven. Er waren 

onder andere op hout gestookte pizza’s. Kortom, de 

eerste Koningsdag was een zeer geslaagd feest. 

Het is een feit dat dit jaarlijkse feest alleen een 

succes kan worden met behulp van vrijwilligers en 

sponsoren. Het Oranjecomité wil langs deze weg 

dan ook alle vrijwilligers en sponsoren nogmaals 

heel hartelijk bedanken.  

Het eerstvolgende evenement is de Nieuwjaarsborrel 

en het Oranjecomité kijkt hier alweer naar uit.  

Hartelijke groet namens het Oranjecomité,  

Caroline, Frederiek, Jos, Laila, Patrick & Pjotr 

 

 
 

 

Nieuw gemeentebestuur  

Een afvaardiging van het bestuur is aanwezig 

geweest bij het zogenaamde politiek café op 6 mei, 

alwaar het nieuw gevormde college zich nader 

presenteerde aan de burger. Tijdens deze 

bijeenkomst heeft het bestuur contacten gelegd met 

de verantwoordelijke wethouder, belast met de 

ruimtelijke ordeningsprocedures en met de 

wethouder, die aanspreekbaar is voor de dagelijkse 

gang van zaken (op alle gebied) binnen onze wijk. 

Heel interessant is het voornemen van de gemeente 

om te komen tot wijkvisies en beeldkwaliteits-

plannen. In die plannen zullen per wijk een aantal 

kwalitatieve criteria worden vastgelegd aan de hand 

waarvan bouwaanvragen en aanvragen voor 

bijvoorbeeld kap zullen worden getoetst. Een 

beeldkwaliteitsplan zal in nauw overleg met de 

betrokken bewoners worden opgesteld. We hebben 

voorgesteld om het Lyceumkwartier als pilot aan te 

wijzen. De verantwoordelijke wethouder staat hier 

positief tegenover. We hebben afgesproken om nog 

voor de komende zomervakantie de eerste stappen 

te zetten. 
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De Lindenhorst-Almata  

Nu Lindenhorst en Almata eind 2013 gefuseerd zijn, 

is men druk bezig met de verdere uitvoering van het 

Rijksbesluit tot privatisering. De zorginstelling, in 

combinatie met het onroerende goed (grond en 

gebouwen), wordt daarom geveild. In juni wordt 

bekend wie de koper zal zijn en de zorg gaat 

aanbieden aan de gemeenten, die per 2015 

verantwoordelijk worden voor deze zorgverlening. 

Voor onze wijk spannend of de koper deze zorg aan 

de gemeenten blijft aanbieden op de huidige locatie 

of deze misschien overbrengt naar een andere 

locatie.  

 

 

Verlengde Slotlaan 77–79  

Zoals bekend wordt de rechterhelft van de twee-

onder-een-kapwoning (79) door de kopers gesloopt, 

waarvoor in Nederland geen vergunning nodig is. De 

behandeling van het bezwaarschrift over de 

vormgeving van de nieuwe buitengevel is afgerond. 

Inmiddels zijn omgevingsvergunningen aangevraagd 

voor bomenkap en woningbouw. 

 

 

Vacature voor bestuurslid  

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste en 

betrokken bewoners die graag een bijdrage willen 

leveren aan het behartigen van de belangen van 

onze vereniging. Als bestuur ondernemen we 

uiteenlopende activiteiten om de doelstelling van 

onze vereniging (“het bevorderen van woon- en 

leefklimaat in het Lyceumkwartier”) zo goed mogelijk 

in te vullen. Als spreekbuis van de leden houden we 

overheidsmaatregelen en vergunningen in de gaten, 

die de kwaliteit van de openbare ruimte van de wijk 

raken. Ook onderhouden we contacten met 

burgemeester en wethouders, raadsleden en 

ambtenaren. Daarnaast fungeren we als 

aanspreekpunt voor instanties en voeren we overleg 

met instellingen in de wijk. Onze voorkeur gaat uit 

naar iemand met enige juridische kennis of ervaring 

om ons in het bestuur te versterken. Voelt u zich 

aangesproken en wilt u hier meer over weten, neem 

dan contact op met onze secretaris via 

secretaris.vlz@gmail.com. Wij nodigen u dan graag 

uit voor een informatief gesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Lyceumkwartier Zeist  

 

Bestuur  

Claudia Ogilvie (voorzitter) 

Jan Lunneker (secretaris) 

Michiel Fockema Andreae (penningmeester) 

Hans Gehrels (communicatie) 

Marike Hoekstra (bestuurslid) 

René Dioncre (bestuurslid) 

 

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 worden uitgevoerd.  

 

Nieuwsbrief 

Via de Nieuwsbrieven worden de leden geïnformeerd over 

de activiteiten van het bestuur. Suggesties voor 

nieuwsberichten of bijeenkomsten kunt u mailen naar 

lyceumkwartier@gmail.com. Nog geen lid? Meld u aan via 

de website! 

 

Bekijk voorgaande Nieuwsbrieven.  

http://www.vereniginglyceumkwartierzeist.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=159

