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NIEUWSBRIEF 2014 NUMMER 3 (OKTOBER) 

Platolaan 7  

In de vorige Nieuwsbrief informeerden wij u dat het 
bestuur zich genoodzaakt zag een bezwaarschrift in 
te dienen tegen de verleende omgevingsvergunning. 
Deze gang van zaken week af van onze standaard 
aanpak. De door het bestuur voorgestane en ook 
gevolgde aanpak is dat wij vanuit de doelstelling 
steeds bezien of een afwijking van de planologische 
kaders serieus afbreuk doet aan het wijkbelang of 
niet. Daartoe nemen wij op het gemeentehuis kennis 
van alle stukken (aanvraag en vergunning). Daar-
naast nodigen wij de directe omwonenden uit voor 
een overleg om te vernemen wat er bij hen leeft en 
of er naar hun oordeel actie vanuit het bestuur 
wenselijk is. Die acties kunnen verschillend van aard 
zijn. Een zelfde procedure hanteren wij als het gaat 
om een aangekondigde overheidsmaatregel waarbij 
als eerste stap een zgn. “zienswijze” kan worden 
ingediend. 
In het onderhavige geval was dit niet mogelijk. De 
gemeente heeft het besluit tot inwilliging buitensporig 
laat gepubliceerd en het besluit bevatte ook niet de 
vereiste motivatie waarom in alle redelijkheid van de 
regelgeving kon worden afgeweken. Desgevraagd 
wilde of kon de gemeente die motivatie ook niet 
mondeling aan ons mededelen. Een bezwaarschrift -
in te dienen binnen één week! - was de enige 
mogelijkheid om als vereniging met de gemeente in 
gesprek te geraken, wetende dat zij standaard 
starten met het onderzoek of mediation een optie is. 
In deze pre-mediationfase heeft de gemeente direct 
erkend dat het ontbreken van de motivatie hersteld 
moet worden middels een nieuw besluit. De 
motivatie bleek o.m. te zijn dat zij alvast vooruit 
liepen op een nieuwe nationale wet die een ruimere 
vergunningvrije bouw mogelijk gaat maken. Tevens 
werd de afspraak gemaakt dat het bestuur een 
onderhoud krijgt met de verantwoordelijke 
wethouder, bijgestaan door een medewerker van de 
afd. Vergunningen. Onderwerp is de verhouding 
tussen het bestemmingsplan en verleende vergun-
ningen in afwijking van de planregels van dat 
bestemmingsplan versus vergunningsvrij bouwen op 
grond van regelgeving (Besluit omgevingsrecht). Wij 
hebben toen aangegeven het bezwaar in te gaan 
trekken. Het onderhoud met de wethouder vindt 
plaats op 30 oktober a.s. 
In de pre-mediation fase heeft de vergunning-
aanvrager - na overleg met de andere bezwaarde - 
aangegeven zijn plan zodanig aan te passen dat de 
afwijking van het planologisch kader gering is. Dit is 
inmiddels gebeurd en de herziene en onderbouwde 

omgevingsvergunning is in de eerste week van 
september gepubliceerd. 
 

Nieuwe website!  

De VLZ heeft een nieuwe website! Plannen voor een 
nieuwe website bestonden al langer, omdat de 
bestaande website niet meer voldeed aan de eisen 
van deze tijd. Toen de oude website twee maanden 
geleden door de webhost moest worden afgesloten 
wegens hardnekkige infecties met virussen om 
betaalkaartgegevens aan bezoekers te ontfutselen, 
was de tijd gekomen om de oude site af te sluiten en 
zo snel mogelijk een nieuwe te maken.  
 
We zijn daarbij buitengewoon goed geholpen door 
Johan Klein Holte, de webmaster van Vereniging 
Wilhelminapark, waarvoor dank! Bekijk het resultaat 
van de noeste arbeid op www.lyceumkwartierzeist.nl 
en laat ons weten wat u er van vindt.  
 
NB: de domeinnaam is dus ook veranderd: 
www.vereniginglyceumkwartierzeist.nl is ingekort tot 
www.lyceumkwartierzeist.nl.  

 

 
 

Ledenenquête taakstelling VLZ  

Voor de zomer hebben we een enquête 
rondgestuurd om van u te horen hoe u denkt over de 
taakstelling van de VLZ. De enquête richtte zich op 
welke activiteiten belangrijk worden gevonden. De 
VLZ houdt zich altijd bezig met het ”bevorderen van 
het woon- en leefklimaat in het Lyceumkwartier”, 
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waarbij de focus lag op issues als bouw, groen en 
verkeer in de wijk.  
 
De doelstelling en daaruit voortvloeiende activiteiten 
van een wijkvereniging kunnen echter op zeer 
uiteenlopende manieren worden ingevuld. Dat is 
bijvoorbeeld al terug te zien in de verscheidenheid 
van de activiteiten bij de verschillende wijk-
verenigingen in Zeist. Tijden veranderen – en de rol 
van een wijkvereniging als de VLZ misschien ook 
wel. Voor het bestuur staat in ieder geval voorop dat 
een ontwikkeling (verandering) in de invulling van de 
verenigingsactiviteiten moet zijn gebaseerd op de 
wensen, verwachtingen en ideeën van de leden van 
de vereniging. Een enquête kan helpen om daar 
achter te komen.  
 
Op de aanstaande ALV zullen de resultaten van de 
enquête worden gepresenteerd. Een klein voor-
proefje vindt u in de onderstaande figuren.  

 
“De vereniging faciliteert initiatieven van leden over 

buurtpreventie” 

 
“De vereniging faciliteert initiatieven over duurzame 

energie en energiebesparing” 

De Lindenhorst/Almata 

Op 9 september heeft een delegatie van het bestuur 
samen met direct omwonenden een bezoek 
gebracht aan de directie van de Lindenhorst/Almata 
(sinds kort Intermetzo geheten). Dit gesprek was 
aanvullend op de reguliere gesprekken die 
omwonenden al voeren. 
 
Aan de orde kwam de huisvesting, het nieuwe beleid 
en de veranderde samenstelling van de bewoners. 
Tevens was er veel ruimte om de overlast te 
bespreken. De overlast voor de aanwonenden wordt 
vooral veroorzaakt door de bewoners maar helaas 
ook nog steeds door de gekozen bedrijfsvoering van 
deze instelling.  
 
Als wijkvereniging gaan we kwantitatief onderzoeken 
welke gevolgen de huisvesting van deze instelling in 
de wijk betekent. Vervolgens zullen wij zo nodig met 
de direct betrokkenen en de gemeente een overleg 
initiëren.  
 

Actualiteiten Lyceum ZonCoöperatie  

De zomer van 2014 was zonnig voor (toekomstige) 
eigenaren van zonnepanelen! In de politiek (Minister 
Kamp) is er meer duidelijkheid gegeven over de wet- 
en regelgeving rondom postcoderoos projecten. Een 
belangrijke hobbel over de tweede aansluiting die 
een energiecoöperatie nodig heeft is geslecht. We 
zijn nu met Stedin in overleg over onze specifieke 
locatie. Er zijn inmiddels twee coöperaties in 
Nederland actief geworden, één in Haarlem en één 
in Nuenen. Weliswaar nog met de nodige risico’s en 
onzekerheden die door andere partijen worden 
verstrekt, maar het momentum is er dan eindelijk en 
dat mag worden gevierd.  
 
Oprichting Coöperatie 
We hebben in Zeist ook niet stilgezeten en leggen 
met hulp van Van Rhijn notarissen de laatste hand 
aan de oprichting van de coöperatie. De eerste 
bestuursleden worden daarmee benoemd. Een 
concrete en formele stap! Voelt u gerust vrij om u 
aan te melden voor een activiteit of functie in het 
bestuur. Als we straks van start gaan is er nog 
genoeg te besturen. 
 
Realisatie 
Met de oprichting zijn ook de eerste financiële 
verplichtingen aangegaan en komt het aankopen 
van de panelen dichterbij. De technische commissie 
onder leiding van Arthur Tutein Nolthenius is in de 
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definitieve fase beland van de selectie van panelen 
en installateurs. Daarbij worden meteen de business 
case en de financiële kaders helder. Het is inmiddels 
duidelijk dat het wisselen van energieleverancier (en 
het liefst ook van gas) een belangrijke voorwaarde is 
om een goed financieel rendement en acceptabele  
terugverdientijd te behalen. Bij het continueren van 
uw huidige leverancier geeft dat veel administratieve 
rompslomp en extra kosten die de leverancier in 
rekening mag brengen. 
 
Vervolg 
Binnenkort zal er een oproep voor een bijeenkomst 
worden rondgestuurd. Daarin zullen uw echte 
interesse, keuze ten aanzien van overstappen, en 
financiële mogelijkheden worden onderzocht. Het 
zou fijn zijn als u dan een globale schatting van uw 
huidig jaarverbruik weet. Daarna kan snel tot koop 
van zonnedelen worden overgegaan en is uw 
storting noodzakelijk. In grove lijnen is er ruimte voor 
50 huishoudens die alle voor een bedrag van circa € 
4.000 zonnedelen/ 10 panelen kunnen kopen. 
Daarmee kan een groot deel van het 
elektriciteitsgebruik door ‘eigen panelen’ worden 
opgewekt. 
 

Toon vooral uw interesse of stel uw vragen aan 
ZonCoopCLZ@gmail.com.  
 

Valckenboschlaan  

Op 30 april heeft de Rechtbank Midden-Nederland 
uitspraak gedaan in de door het bestuur van de 
vereniging (samen met direct omwonenden) aange-
spannen 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 aan 
de Valckenboschlaan 9. 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. Op advies van de advocaat 
heeft het bestuur besloten de uitspraak van de 
Rechtbank niet aan te vechten.  
 

Algemene ledenvergadering op 17 

november  

Op 17 november a.s. wordt in het gebouw van de 
tennisvereniging SHOT vanaf 19.30 uur de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering gehouden. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda want de onderwerpen 
zijn de moeite waard.  
 
De uitkomsten van de ledenenquête komen aan de 
orde en moeten leiden tot een besluit of en zo ja 
welke nieuwe activiteiten vanuit de doelstelling ter 
hand worden genomen. Ook de nationale regel-
geving uit de diverse wetten en besluiten i.r.t. lokale 
bestemmingsplannen komen aan de orde. De kennis 
hierover is bij veel leden namelijk niet actueel meer 
nu er de laatste jaren veel gewijzigd is. 
 
In het thematische deel van de vergadering zal onze 

wethouder Jacqueline Verbeek aanwezig zijn, en 

ingaan op nieuwe ideeën voor een 

beeldkwaliteitsplan op wijkniveau. De uitnodiging 

met agenda zult u circa drie weken vóór de 

vergaderdatum per e-mail ontvangen. 

 

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. 
 

Infrarood-camera 

Tot op heden is nog geen nadere invulling gegeven 
aan het voornemen om over te gaan tot de aanschaf 

http://www.lyceumkwartierzeist.nl/
http://www.facebook.com/lyceumkwartier.zeist
mailto:ZonCoopCLZ@gmail.com


 
 

 

Email: lyceumkwartier@gmail.com Postadres: Homeruslaan 52, 3707 GV Zeist 
Website: www.lyceumkwartierzeist.nl  Facebook: www.facebook.com/lyceumkwartier.zeist 

 

van een infrarood-camera, waarmee de kwaliteit van 
de warmte-isolatie van woningen gevisualiseerd kan 
worden. Tot op heden bleek het namelijk niet 
mogelijk om hiervoor voldoende vrijwilligers te 
werven, die de camera kunnen bedienen en de 
resultaten vervolgens vast leggen in een beknopte 
rapportage.  
 
Om het initiatief te laten slagen is een actieve 
respons uit onze wijk geboden. Dus meld u aan!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 op de website.   
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