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Nieuwsbrief  

2015 nummer 2 (oktober) 

 

Algemene ledenvergadering 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal 

plaatsvinden op 23 november a.s. om 19.30 

uur in de docentenkamer van het CLZ. De 

agenda zal u tijdig worden toegezonden. 

 

Kwintes 

Aan de Verlengde Slotlaan 15 (naast de Zeister 

School Vereniging), in huis ‘De Lawick’, is al meer 

dan 20 jaar Kwintes gevestigd. Kwintes is een 

regionale instelling voor begeleid en beschermd 

wonen voor mensen met langdurige psychische 

problemen. Omdat de huidige voorzieningen van 

Kwintes al geruime tijd niet meer voldoen aan de 

huidige normen, heeft Kwintes in 2008 een plan voor 

nieuwbouw gepresenteerd. 

 

Dit plan bevatte een uitbreiding van het bouwvolume 

en gebruik. Omwonenden hebben zich verenigd in 

de ‘Bewonersvereniging Omgeving Lawickterreim’ 

(BOL) om te protesteren tegen de plannen. De BOL 

heeft bezwaarschrift ingediend tegen de 

bouwvergunning van de gemeente. In december 

2011 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan, en de 

zaak terugverwezen naar de gemeente ter verdere 

afhandeling. In juni 2012 heeft een hoorzitting bij de 

gemeente plaatsgevonden. Een uitspraak in deze 

kwestie laat nog op zich wachten.  

Wel is er door Kwintes in mei 2013 een verzoek 

ingediend bij de gemeente voor de aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor het kappen van acht 

bomen in verband met de op handen zijnde 

nieuwbouw. Ook hiertegen is door de omwonenden 

bezwaar gemaakt. 

Met de overgang van zorg naar de gemeente is de 

situatie rond Kwintes echter drastisch veranderd. De 

gemeente is al geruime tijd in gesprek met Kwintes 

en een project-ontwikkelaar over de verplaatsing van 

de huidige zorglocatie naar een locatie elders in 

Zeist. Onderzocht wordt of in Kerckebosch een 

grotere, meer omvattende zorglocatie kan worden 

gerealiseerd. In verband met deze ontwikkelingen, 

zijn op verzoek van de gemeente de 

bezwaarschriften aangehouden. 

Voor de Verlengde Slotlaan 15 zouden deze plannen 

inhouden, dat er op die locatie sloop en nieuwbouw 

zou plaatsvinden. De locatie zou dan een 

woonbestemming krijgen, waarbij een vrijstaand 

pand of een twee onder een kap woning mogelijk 

zou worden. Dit najaar verwachten de omwonenden 

definitief uitsluitsel van de gemeente.  

 

Nieuwbouw RAVU standplaats  

Vlak voor de zomervakantie is mede op verzoek van 

de VLZ een informatieavond belegd door de RAVU 

(Regionale Ambulance Voorziening Utrecht) en het 

Diakonessenhuis. Nadere informatie werd verstrekt 

over de nieuwbouwplannen van de standplaats van 

de RAVU aan de Jagersingel. In de week van 28 

september jl. is gestart met de daadwerkelijke 

uitvoering. De verwachting is dat de nieuwbouw 

medio 2016 in gebruik zal worden genomen. 

Overigens was er tijdens de informatieavond weinig 

discussie over de nieuwbouw, maar over de door de 

ambulances gevolgde rijroutes door onze wijk des te 

meer. Er ontspon zich een heftig te noemen 

discussie zonder een bevredigende afloop. Het 

bestuur is voornemens om, zodra de nieuwe 

standplaats in gebruik is genomen en een beeld is 

ontstaan over de dan te volgen routes door de 
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ambulances, nogmaals met de RAVU hierover in 

gesprek te treden.  

 

 

Geroplein  

De gemeente heeft het voornemen om de 

infrastructuur op en rond het Geroplein slechts in 

beperkte mate aan te passen. Naast de 

noodzakelijke vervanging van de 

verkeerslichteninstallatie zal de aansluiting van de 

Oude Woudenbergse Zandweg op de Boulevard 

gewijzigd worden. Daar ter plaatse zullen de 

verkeerslichten vervallen; afslaand verkeer richting 

Krakelingweg blijft zondermeer mogelijk terwijl het 

verkeer, komend vanaf de Oude Woudenbergse 

Zandweg dat richting centrum wil, eerst richting 

Krakelingweg geleid zal worden om vervolgens ter 

hoogte van het Shellstation middels een keerlus 

richting centrum te rijden. Verkeer komend vanaf de 

Krakelingweg evenals verkeer komend vanaf het 

centrum behoudt de afslag naar de Oude 

Woudenbergse Zandweg (maar dan zonder 

verkeerslicht).  

 

De gemeente heeft toegezegd nog dit najaar een 

informatiebijeenkomst voor omwonenden te 

beleggen. Uitvoering van de aanpassingen staat 

gepland voor het voorjaar van 2016. 

 

C.P. van Leersumschool  

Onlangs heeft een delegatie van het bestuur overleg 

gevoerd met wethouder Fluitman over de 

parkeerproblematiek nabij de Van Leersumschool 

aan de Verlengde Slotlaan. De gemeente heeft 

inmiddels het overleg met de directie van de Van 

Leersumschool en Youké (voorheen Kinabu) 

geïntensiveerd en de verschillende opties om de 

parkeerproblematiek structureel op te lossen 

onderzocht. Vastgesteld is dat het parkeren van de 

busjes op het terrein van Youké niet haalbaar is. Ook 

de variant om te komen tot een nieuwe ontsluiting 

aan de Spinozalaan stuit (o.i. terecht) op veel 

weerstand. De gemeente onderzoekt thans de 

mogelijkheden om het rondeel (=kruispunt Verlengde 

Slotlaan-Krakelingweg) zodanig her in te richten dat 

daar, met behoud van het groene karakter, extra 

parkeerruimte ontstaat. 

 

Overigens heeft een delegatie van het bestuur 

onlangs ook een kennismakingsgesprek met de 

nieuwe directeur van de Van Leersumschool 

gevoerd. Naast de parkeerproblematiek was ook de 

invulling van de herplantplicht van het destijds 

weggehaalde groen onderwerp van gesprek. Ons is 

verzekerd dat de verplichte herplant nog in dit najaar 

zal plaatsvinden. Het herplantplan is afgestemd met 

de directe omwonenden aan de Spinozalaan. 

 

Youké (Kinabu)  

Youké (Kinabu) is een multifunctionele organisatie 

voor jeugd- en opvoedhulp die residentiële hulp aan 
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kinderen van 4-14 jaar (en hun gezinnen) biedt. 

Youké is de nieuwe, overkoepelende naam, die geldt 

sinds er op 1 januari 2015 een fusie tussen 

Trajectum en Zandbergen heeft plaatsgevonden. Het 

hoofdkantoor van Youké zit inmiddels in Zeist. De 

opvanglocatie in Zeist voor de kinderen, heet nog 

altijd Kinabu. 

In 2010 heeft een grote verbouwing plaatsgevonden, 

waarbij er nieuwe paviljoens voor de kinderen zijn 

gebouwd. Hoewel er door de nieuwbouw plek is 

gecreëerd voor 64 kinderen, heeft zich in 2014 een 

krimp voorgedaan in het aantal kinderen dat 

opgevangen zou kunnen worden op de locatie 

Kinabu in Zeist. Naast deze krimp heeft ook de 

overgang van de (jeugd)zorg naar de gemeenten 

grote gevolgen gehad voor de bezetting van de 

locatie Kinabu. Door de overgang van (jeugd)zorg 

naar de gemeente is de residentiële zorg voor 

kinderen afgenomen. De kinderen worden nu meer 

geplaatst in pleeggezinnen of gezinshuizen. Vier van 

de acht groepen zijn inmiddels gesloten, en het 

aantal kinderen is afgenomen tot 32.  

Youké realiseert zich dat door de ligging van de 

locatie Kinabu, omgeven door percelen met een 

woonbestemming, er belang bij is een goede 

informatievoorziening over en weer tussen 

omwonenden en Kinabu te behouden. Mochten 

omwonenden van Youké klachten, vragen of ideeën 

hebben dan kunnen zij per e-mail (lbuck@youke.nl) 

of via het centrale telefoonnummer (030-6936800) 

contact opnemen met Linda de Buck (teamhoofd).  

 

Veiligheid  

Onlangs heeft een vertegenwoordiging uit het 

bestuur overleg gevoerd met onze wijkagent Gerrit 

Veldhuizen. Aan de orde kwamen onder meer het 

aantal (auto-) inbraken in de wijk, het 

handhavingsbeleid (parkeren in de berm, registratie 

van snelheidsovertredingen) en bestrijding overlast 

(denk aan de Lindenhorst en de C.P. van 

Leersumschool). 

Dit jaar zijn tot heden circa 14 (pogingen tot) inbraak 

in woningen in onze wijk geregistreerd. Hier is 

gelukkig sprake van een afname. Dit geldt helaas 

niet voor het aantal auto-inbraken. Volgens onze 

wijkagent vinden auto-inbraken op bestelling plaats; 

deze concentreren zich in het bijzonder in de 

nieuwbouw Coornhertlaan, Spinozalaan en 

Erasmuslaan. Waakzaamheid is dus geboden; inzet 

van Burgernet, Waaks en Whatsapp (zie hierna) 

blijken effectief. Ook 112-meldingen bij verdachte 

situaties worden door de politie op prijs gesteld. 

Onze wijkagent heeft toegezegd extra aandacht te 

besteden aan het voorkomen van parkeren in 

bermen en de parkeerproblematiek bij de C.P. van 

Leersumschool (busjes i.v.m. halen en brengen van 

leerlingen) nader te beoordelen.  

Wijkagent Gerrit Veldhuizen 

Bereikbaar via: 0900-8844 

https://www.politie.nl/mijn-

buurt/wijkagenten/03/gerrit-

veldhuizen.html?sid=8f1a85d4-

b74e-4b2b-b670-ae25ead160a4 

 

 WhatsApp buurtpreventie  

In navolging van vergelijkbare succesvol gebleken 

projecten elders in het land heeft het bestuur 

besloten om, bij gebleken voldoende belangstelling, 

voor onze wijk een WhatsApp buurtpreventie te 

organiseren.  

Door het opzetten van een gemeenschappelijke 

WhatsApp-groep kunnen buurtbewoners elkaar 

wijzen op verdachte situaties en/of de politie 

waarschuwen. Inmiddels hebben wij afgesproken dat 

wij e.e.a. nader in overleg met de politie zullen gaan 

optuigen. Binnenkort kunt u in dit kader nadere 

informatie tegemoet zien. 
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Wijkschouw  

De afgelopen maanden is er een wijkschouw 

gehouden waaraan diverse leden een bijdrage 

hebben geleverd. Het bestuur heeft vervolgens ook 

zelf een tocht door alle straten gemaakt. De 

bevindingen zijn zo concreet mogelijk aan de 

gemeente doorgespeeld met het verzoek om de 

genoemde herstel-items op te nemen in hun 

onderhoudsplan. Kort samengevat zijn wij tevreden 

met de wijze waarop en frequentie waarmee de 

gemeente periodiek de straten schoon veegt, het 

gras van de groenstroken maait en de bomen 

ontdoet van dode en laaghangende takken.  

Herstelitems zijn vooral de matige conditie van de 

voetpaden w.o. gaten en diverse soorten gebruikte 

deklagen/asfalt bij eerder herstel , de aansluitingen 

van inritten op de asfalt voetpaden, gaten in het 

wegdek en de vele “kuilen” in de grasstroken. Deze 

kuilen veranderen net als de gaten in stoepen en 

fietspaden bij regen in grotere plassen die niet snel 

opdrogen. 

In onze reguliere contacten met de gemeente zullen 

wij nagaan wat en wanneer zij e.e.a. oppakken. 

Heeft u een specifiek al dan niet acuut herstelpunt 

dan kunt u dat overigens ook zelf rechtstreeks 

melden via de website van de gemeente. 

 

Intermetzo (voorheen Lindenhorst)  

In onze vorige nieuwsbrief konden we u meedelen 

dat er onder voorzitterschap van wethouder Fluitman 

een werkgroep was ingesteld, die zich onder meer 

gebogen heeft over de overlast, die omwonenden 

met regelmaat ondervinden. De VLZ participeert in 

deze werkgroep. Inmiddels is vastgesteld dat het 

aantal klachten afneemt. Overleg over aanvullende 

maatregelen vindt overigens nog steeds plaats. 

 

GONS 

Ruimtelijke initiatieven in Nederland worden steeds 

meer in een gezamenlijk traject met 

belanghebbenden voorbereid en afgerond; ook in 

Zeist zijn daar voorbeelden van, bijvoorbeeld het 

Centrum en de Warande. De gemeente Zeist heeft in 

een breed overleg met belanghebbende groepen en 

individuele geïnteresseerde burgers een werkwijze 

opgesteld. De adviezen van de drie deelgroepen 

(B&W-gemeenteraad-groepen/burgers) voor een 

dergelijke werkwijze zijn samengevoegd in één 

document. Het definitieve document is echter 

behoorlijk veralgemeniseerd en de invloed van de 

gemeente is daarin weer verder aangezet. 

Onduidelijk is nu nog hoe er verder in de praktijk 

mee wordt omgegaan; het zal een “try en error”-

traject worden, zo verwachten wij. Zie voor de tekst 

van het document:  

https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-

verbouwen/projecten/gebiedsontwikkeling-nieuwe-

stijl/ 

 

Evaluatie snelheidsremmende 

maatregelen Lyceumkwartier  

Het Lyceumkwartier is in het GVVP 

2001-2011 aangemerkt als 30 

km/uur gebied. Om de wegen in de 

buurt zodanig in te richten dat een 

lagere rijsnelheid daadwerkelijk zou 

worden afgedwongen, zijn in 2012 

snelheidsremmende maatregelen 

gerealiseerd.  

Conform de afspraak met de gemeente, worden 

deze maatregelen momenteel geëvalueerd. Het 

bedrijf Mobycon (Concordis Groep) is door de 

gemeente gevraagd deze evaluatie uit te voeren. 

Inmiddels heeft een eerste, inleidende avond 

plaatsgevonden op 30 juni 2015. Het rapport van 

Mobycon kunt u terugvinden op de website van de 

VLZ, zie:  

http://www.lyceumkwartierzeist.nl/wp-

content/uploads/Mobycom-Rapport-Evaluatie-

Snelheidsremmende-Maatregelen.pdf  

De VLZ heeft er bij de gemeente op aangedrongen, 

dat alle bewoners van de wijk worden betrokken bij 

de evaluatie van de snelheidsremmende 
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maatregelen in de wijk, en niet alleen de inwoners 

die in de periode 2010-2012 betrokken waren bij de 

klankbordgroepbijeenkomsten. De gemeente is 

bezig met de organisatie van deze avond die zal 

plaatsvinden op of maandagavond 9 november OF 

woensdagavond 11 november, om 19.00 in het 

gemeentehuis (trouwzaal). Zodra de exacte datum 

bekend is, zullen wij u informeren. 

 

Glasvezelbekabeling  

 

Van verschillende kanten bereikt ons de vraag hoe 

het staat met de mogelijkheid aangesloten te worden 

op een glasvezelnetwerk. De gemeente vervult hierin 

tot op heden geen rol. Primair dient men zich te 

vervoegen tot de aanbieders van digitale diensten, 

zoals KPN en Ziggo. Overigens merken wij nog op 

dat deze aanbieders pas tot aanleg van de 

noodzakelijke infrastructuur overgaan nadat circa 

40% van de potentiële afnemers zich bereid hebben 

verklaard daadwerkelijk tot een meerjarig 

abonnement over te gaan. Zie daartoe ook de site 

van fiberpoint.nl. Volgens onze informatie is daar 

thans nog geen sprake van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Lyceumkwartier Zeist  

 

Bestuur  

Liselotte van der Waal-Pesch (voorzitter a.i.) 

Jan Lunneker (secretaris) 

Michiel Fockema Andreae (penningmeester) 

Hans Gehrels (communicatie) 

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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