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Nieuwsbrief apri l 2017 

Beukenplant 40 jarig bestaan VLZ 

Zoals eerder aangekondigd heeft onze 
burgemeester op vrijdag 8 april jl. de door de 
vereniging geschonken beuken in het kader van het 
40-jarige bestaan in ontvangst genomen en 
vervolgens op de rotonde Krakelingweg/Verlengde 
Slotlaan geplant. Hij werd daarbij geassisteerd door 
onze oud-voorzitter Liselotte Pesch, onze 
bomenman uit de lustrumcommissie Anton van 
Weelderen en voorzitter Sjoerd Schaafsma.  

De natuur moet nu de rest doen! 

 

 

Onderhoud openbare ruimte 

Onlangs had het bestuur overleg met verschillende 
gemeentemedewerkers van de afdeling Beheer 
Openbare Ruimte. Wij spraken over de plannen van 
de gemeente met betrekking tot het onderhoud van 
het zogenaamde 'grijs' (wegen, paden etc.) en het 
'groen'. Daar presenteerden wij een statusoverzicht 
van de actiepunten naar aanleiding van de eerder 
uitgevoerde wijkschouw. 

Hoewel de gemeente in 2016 meerdere onder-
werpen van de lijst heeft aangepakt blijven er vol-
doende aandachtspunten voor het onderhoud aan 
de openbare ruimte in onze wijk bestaan. Ons doel is 
om in samenspraak met de gemeente tot een 

transparante en planmatige aanpak te komen, zodat 
wijkbewoners weten wanneer bepaalde onderhouds-
werkzaamheden in hun omgeving 'aan de beurt' zijn.  

De gemeente liet weten de eerdere probleem-
gerichte aanpak te willen wijzigen in een wijks-
gewijze pro-actieve benadering. Daartoe zal binnen 
enkele weken een projectleider voor onze wijk 
aangesteld worden die een integraal plan van 
aanpak zal maken om het (achterstallig) onderhoud 
te tackelen.  

WhatsApp buurtpreventie 

Het gaat goed met onze WhatsApp buurtpreventie. 
Inmiddels tellen we al ruim 500 deelnemers en dit 
aantal groeit nog steeds gestaag. Recente, door 
onze wijkagent aangeleverde cijfers geven 
bovendien aan dat het aantal incidenten afneemt 
(waarbij wij er maar gemakshalve van uitgaan dat 
onze buurtpreventie daar aan meewerkt…). Inmid-
dels zijn wij in overleg getreden met JBA Security 
teneinde te onderzoeken of een eventuele 
samenwerking zinvol kan zijn. 

 

Nieuwe deelnemers kunnen zich natuurlijk nog 
steeds aanmelden. Zie daartoe onze website. 

Snippergroen/annexaties 

De gemeente kondigde aan vanaf medio 2017 
(illegale) gebruikers van gemeentegrond aan te zul-
len schrijven en na overleg en afhankelijk van de 
situatie een oplossing voor te zullen stellen. In veel 
gevallen zal een aanbod tot koop van de grond wor-
den gedaan, maar in sommige gevallen zal de grond 
worden teruggevorderd. Op basis van taxatie door 
onafhankelijke taxateurs is voor alle gevallen waar 
tot aanbod van koop wordt overgegaan voor per-
celen tot 250 m2 de grondprijs vastgesteld op € 150 
per m2. Grotere oppervlakken worden afzonderlijk 
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getaxeerd. Begin januari is gestart in Zeist-West. De 
overige wijken zullen volgen. Via de gemeentelijke 
website kunnen er ook aanvragen worden gedaan 
om eerder in aanmerking te komen voor het maken 
van afspraken over het grondgebruik. 

Handhaving servituut Schaerweijder 
Bosschen op de Verlengde Slotlaan 

Zoals wij u tijdens de ALV van november 2016 al 
hebben gemeld is met betrekking tot mogelijke 
nieuwbouw van een twee-onder-een-kapwoning op 
een perceel aan de Verlengde Slotlaan een bestem-
mingsplanwijziging noodzakelijk. Wij zijn voor het 
behoud van het groene karakter van de wijk en zijn 
dientengevolge geen voorstander van dit initiatief. 
Op dit moment staat nog niet vast of we formeel 
bezwaar gaan maken tegen deze plannen. Dit hangt 
onder meer af van het uiteindelijk initiatief en de 
uitkomst van een zgn. bestuurlijk GONS-traject: In 
een dergelijk traject wordt de aanvrager verzocht 
eerst zelf met belanghebbenden tot consensus te 
komen.  

Bestuurlijk gezien is de gemeente de toetsende 
instantie. In onze buurt dient bij dit soort initiatieven 
ook het servituut Schaerweijder Bosschen er op na 
geslagen te worden. De perceelsgrootte stelt beper-
kingen aan de bebouwing (bijvoorbeeld vrijstaand of 
twee-onder-een-kap). Doorgaans is het voor uw per-
ceel geldende servituut opgenomen in uw eigen-
domsakte. Breevast BV is de partij die de rechten uit 
hoofde van dit servituut mag uitoefenen als 
"heersend erf". 

Breevast heeft verklaard dat zij als beleid heeft om 
voor alle percelen waar dit servituut aan "kleeft", 
naleving van het servituut te eisen. Breevast hecht 
aan haar rol als houder van deze rechten, die haar 
de exclusieve bevoegdheid geeft om onze buurt de 
beoogde uitstraling te doen behouden.  

Breevast stelt dan ook altijd te zullen reageren indien 
en zodra zij door buurtbewoners wordt geattendeerd 
op bouwplannen, die in strijd met dit servituut 
worden gepland/uitgevoerd. 

Voor nadere informatie of vragen op dit punt kunt u 
contact met het bestuur of met Breevast (Dhr. M. van 
Schuppen T: 020-5703570) opnemen.  

Stijgend sluipverkeer door verkeers-
maatregelen 

Beroepsprocedure centrumbesluiten 

We lieten u eerder weten dat wij in beroep zijn 
gegaan tegen de definitieve verkeersbesluiten die 
B&W op 6 december 2016 genomen hebben voor 
het centrum. Het betreft onder meer de 
voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van het 
voormalig ‘tunneltje’ en van de Korte Steynlaan. Als 
gevolg hiervan wordt veel extra doorgaand- en 
sluipverkeer in onze wijk verwacht. Voor zover wij 
weten zijn er zes partijen uit Zeist die bij elkaar 21 
beroepen hebben ingediend bij de rechter tegen de 
centrumbesluiten. Het kan nog een paar maanden 
duren voordat het tot een zitting komt. Wij vernamen 
van de rechtbank dat alle beroepen in dezelfde 
procedure ondergebracht zullen worden. Mocht de 
rechter de beroepen afwijzen dan is hoger beroep 
mogelijk. In dat geval is te verwachten dat uitvoering 
van de betwiste verkeersbesluiten ook inzet wordt 
van de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 
2018. 

Een kopie van ons beroepschrift is op aanvraag be-
schikbaar. Belangstellenden graag een mailtje naar 
lyceumkwartier@gmail.com onder vermelding van 
‘Beroepschrift VLZ centrum-verkeersbesluiten’.  

Zienswijze tegen ontwerpverkeersbesluiten in 
omliggende wijken 

Wij dienden eind februari ook een zgn. zienswijze in 
tegen de ontwerpverkeersbesluiten voor de wijken. 
Een belangrijk reden hiervoor is dat we onze juri-
dische positie als wijk zeker willen stellen. Alleen als 
er een zienswijze is ingediend bij de gemeente staat 
daarna een beroep bij de rechter open. De kern van 
onze zienswijze is dat de verkeersgevolgen van de 
centrumbesluiten door de aangekondigde wijkmaat-
regelen onvoldoende tegengegaan worden.  



 

 

 

 

Email: mailto:lyceumkwartier@gmail.com Postadres: Verlengde Slotlaan 18, 3707 CH Zeist 
Website: www.lyceumkwartierzeist.nl  Facebook: fb.me/VerenigingLyceumkwartierZeist 
 

Oproep voor denktank ‘Verkeersplan Lyceum-
kwartier’ 

Het bestuur heeft de gemeente voorgesteld om 
aanvullende verkeersmaatregelen voor onze wijk te 
ontwikkelen. De gemeente stelt zich echter op het 
standpunt dat alle voorliggende (centrum- en wijk-) 
maatregelen eerst uitgevoerd moeten worden en dat 
daarna pas bezien wordt of verdere aanpassingen 
noodzakelijk zijn. Dat zou dan, na metingen, ergens 
eind 2018 worden. Mocht de rechter ons beroep 
afwijzen dan willen we echter niet wachten totdat 
grote extra verkeersstromen daadwerkelijk door 
onze wijk rijden. 

Daarom zoeken we enthousiaste en betrokken leden 
die één of twee avonden zouden willen meedenken 
over een integraal verkeersplan voor de hele wijk. 
We organiseren graag een gestructureerde 
brainstormsessie waarin we gezamenlijk een (of 
meerdere) integrale oplossingen voor de gehele wijk 
ontwikkelen. De intentie is deze optie(s) vervolgens 
aan te bieden aan de gemeente.  

Omdat we tot breed gedragen oplossingen willen 
komen mikken we op een representatieve (maar niet  
te grote) groep deelnemers uit alle delen van onze 
wijk. Mocht uit de aanmeldingen geen evenredige 
verdeling over de wijk ontstaan dan zullen we dat 
eerst proberen te corrigeren voordat we van start 
gaan. Wilt u hieraan deelnemen?  Stuur dan graag 
vóór 14 mei een email met naam en adres onder 
vermelding van “Verkeersoverleg Lyceumkwartier” 
naar lyceumkwartier@gmail.com .  

Christeli jk Lyceum Zeist (CLZ) 

Op zeer korte termijn hebben wij met het CLZ een 
overleg gepland om de laatste ontwikkelingen door 
te nemen. Het CLZ heeft er in het belang van de 
verkeersveiligheid van de leerlingen, er alle belang 
bij dat de gemeentelijke verkeersmaatregelen niet tot 
een toename van het verkeer door de Lindenlaan 
leiden. Verder zullen de bouwplannen en interne ver-
bouwingen van het CLZ aan de orde komen. 

Geroplein 

In tegenstelling tot eerdere berichten is de 
reconstructie van het Geroplein vertraagd. Was het 
oorspronkelijk de bedoeling dat deze in het najaar 
van 2016 plaats zou vinden, thans heeft de 
gemeente ons meegedeeld dat uitvoering op zijn 
vroegst in september a.s. plaats zal vinden. De 
vertraging heeft, volgens de woordvoerder van de 
gemeente, o.a. te maken met ontwikkelingen rondom 
de Centrumvisie. Ook de koppeling van de 
werkzaamheden met grootschalig onderhoud van de 
Boulevard speelt hierbij een rol. In mei a.s. is het de 
bedoeling, dat de gemeente de finale voorstellen 
nogmaals voor zal leggen aan de omwonenden. Wij 
houden u op de hoogte!  

 

Omgevingswet 

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld 
naar 2019. Die planning is nog afhankelijk van de 
uitkomsten van de parlementaire behandeling van 
de verschillende onderdelen van de stelsel-
herziening en de politieke constellatie na de lande-
lijke verkiezingen van maart 2017. Vanuit de ge-
meente is het dan ook erg stil op dit front. 

Lindenhorst 

Zoals wij u reeds eerder meldden overweegt het 
Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het complex 
Lindenhorst aan de Verlengde Slotlaan, het complex 
te verkopen. De huidige huurder (Intermetzo) heeft 
nog geen standpunt ingenomen ten aanzien van het 
uitoefenen van de optie tot huurverlenging. Medio dit 
jaar verwachten wij dienaangaande meer 
duidelijkheid. Ondertussen proberen wij, met onder-
steuning van enkele in deze materie gespe-
cialiseerde leden, ons voor te bereiden op mogelijke 
ontwikkelingen. 
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We Drive Solar (e lek tr ische deelauto)  

 

Samen met ‘Mijn Groene Huis’ is op 15 maart een 
goed bezochte informatie avond georganiseerd over 
‘We Drive Solar’. Dit is een initiatief om met een 
beperkt aantal buurtgenoten een elektrische auto 
met elkaar te delen. Er zijn voor Zeist vijf auto’s 
beschikbaar. De gemeente zorgt voor een laadpaal. 
Het biedt de mogelijkheid om voor een gering 
maandelijks bedrag vrij van uitstoot van gas en 
lawaai een auto te rijden. Ideaal als tweede auto! 
Door deze te delen wordt die ook door anderen 
gebruikt. Want een auto staat veel stil, kost toch 
tenminste € 250 op maandbasis en bezet een 
parkeerplek. Er wordt voor belangstellenden nog een 
proefrijdag georganiseerd, waarschijnlijk op Schaer-
weijde. Meld u zich daarvoor vooral aan! De datum 
wordt op een later moment bekend gemaakt via 
diverse media. 

 
Parkeerverbod in bermen opgeheven 
Wij ontvingen bericht van de gemeente over het 
parkeerverbod voor de bermen van onder meer de 
Verlengde Slotlaan (noordelijk deel). Helaas is er 
een rechterlijke uitspraak dat de berm niet tot de 
openbare weg behoort en dat daarmee een 
parkeerverbod met onderbord "geldt voor de 
bermen" niet meer rechtsgeldig is. Dit betekent dat 
de bebording op de Verlengde Slotlaan en 
Acacialaan weggehaald is en niet alleen de 
onderborden zoals de gemeente al eerder had 
gedaan. Als de borden zouden blijven staan zonder 
onderbord zou het immers betekenen dat er niet 
meer op de weg geparkeerd zou mogen worden.  

De bermen vormen een integraal deel van het 
laanbeeld dat wij in goede samenwerking met de 
gemeente trachten te beschermen en behouden. We 
zullen in overleg gaan met de gemeente over 
alternatieve oplossingen.  

Attentie : Wij vernamen recent weer van de 
gemeente dat schade aangebracht aan bermen (met 
name tijdens bouwwerkzaamheden) op de 
verantwoordelijke bewoners/eigenaren verhaald zal 
worden. Opdrachtgevers wordt dan ook dringend 
verzocht zelf voor herstel zorg te dragen. 

 

Youké/Kinabu 

Nieuwe bewoners Youké 
Zoals enkelen van u wellicht al hebben vastgesteld 
zijn er nieuwe bewoners op het terrein van 
Youké/Kinabu. Vanaf 1 februari jl. huurt Stenia/ 
Intermetzo drie paviljoens van Youké. Het betreft 3 
woongroepen waar kinderen en jongeren verblijven 
met een verstandelijke beperking in combinatie met 
psychische problematiek (die zich kan uiten in 
agressief gedrag gericht op de omgeving of zichzelf) 
en/of gedragsproblemen. De kinderen en jongeren 
zijn tussen de 4 en 18 jaar oud met uitloop naar 20 
jaar.  

Mogelijke verkoop grond Youké 
Youké kampt met leegstand. De verwachting van 
Youké is dat de vraag naar het type zorg dat zij aan 
kinderen tot 18 jaar bieden de komende jaren nog 
verder zal afnemen, waardoor de exploitatie niet 
meer rendabel zal zijn. Dit scenario heeft er toe 
geleid dat Youké verkoop van de grond als een zeer 
serieuze optie op korte termijn (2018?) ziet. Er zijn 
inmiddels gesprekken gaande met de gemeente 
Zeist; deze heeft aangegeven interesse te hebben in 
koop ten behoeve van kwetsbare doelgroepen zoals 
statushouders. Ook hebben diverse project-
ontwikkelaars zich bij Youké gemeld, evenals enkele 
andere zorginstellingen. De grond kent een zorg-
bestemming. We zullen als bestuur van de interne 
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besluitvorming bij Youké op de hoogte worden 
gehouden. Bij de gemeente vragen we aandacht 
voor het feit dat het terrein zich in een woonwijk 
bevindt en spreken we de wens uit betrokken te 
worden bij besluitvorming op dit punt. 
 
Parkeeroverlast 
Bij Youké hebben we onze zorg uitgesproken over 
de vele busjes die twee maal per dag buiten het 
terrein van Youké parkeren en zorgen voor een 
verkeersonveilige situatie. De busjes vervoeren 
kinderen die de Van Leersumschool, gelegen naast 
Youké, bezoeken. Het deel van het terrein dat nu 
gebruikt wordt als parkeerterrein is eigendom van 
Youké. Youké wil graag meewerken aan een andere 
indeling hiervan, zodat er een parkeerlus ontstaat. 
De bal ligt echter bij de gemeente Zeist en de 
school. Volgens de laatste berichten zouden in juni 
de benodigde aanpassingen aan het parkeerterrein 
plaatsvinden. We houden u op de hoogte! 

Spelende kinderen bij erfafscheiding 
Tussen Youké en de Van Leersum school enerzijds 
en de buren anderzijds bestaan afspraken om voor 
iedereen een optimaal leefklimaat te borgen. De 
kinderen zullen niet vlakbij de erfafscheiding van de 
direct omwonenden spelen. Het bestaan van deze 
afspraak was de nieuwe managers van Youké niet 
bekend. Ze hebben toegezegd op naleving te zullen 
toezien. 

Herplant Youké/van Leersum school 
Vorig jaar heeft de Van Leersum school ingevolge 
hun herplantplicht enkele honderden jonge struikjes 
en boompjes geplant. Het was spijtig te moeten 
constateren dat deze voor een groot deel zijn 
verdwenen. We gaan hierover in gesprek met beide 
partijen en de gemeente als toezichthouder op de 
herplantplicht. Struiken bij de erfafscheiding hebben 
immers ook als voordeel dat de privacy van 
omwonenden beter beschermd wordt en ze helpen 
het geluid enigszins te dempen. 

Diakonessenhuis 

 

Onlangs heeft een delegatie van het bestuur kennis 
genomen van de laatste ontwikkelingen met 
betrekking tot de vestiging van het Diakonessenhuis 
in Zeist. Met nadruk is gesteld dat voor de Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis de continuering van de 
vestiging in Zeist niet ter discussie staat, in 
tegendeel zelfs. Zoals eerder is gerapporteerd 
worden op dit moment de operatiekamers 
gerenoveerd en uitgebreid. De ingebruikname van 
deze OK’s wordt in juli a.s. voorzien. Vervolgens zal 
ook de beddencapaciteit van het ziekenhuis weer 
uitgebreid worden tot de maximaal beschikbare. Op 
de vestiging Zeist zal straks voor het merendeel 
dagbehandeling plaatsvinden (60%). Zoals eerder 
door ons gemeld staat de locatie van de 
huisartsenpost ter discussie. Het ziekenhuis opteert 
voor handhaving van de huidige locatie in het 
ziekenhuis en overweegt in dat geval om dan tevens 
een poliklinische apotheek in te richten. 
Besluitvorming wordt op korte termijn voorzien, 
waarbij wij hebben aangegeven nadrukkelijk voor 
continuering van de bestaande situatie te zijn. 

De parkeeroverlast rondom het ziekenhuis blijft een 
permanent punt van zorg. Het ziekenhuis staat open 
voor suggesties om te zoeken naar oplossingen. 
Afgesproken is dat in het komend najaar, nadat de 
verbouwingsactiviteiten zijn afgerond en alles weer 
volledig in gebruik is, nader overlegd wordt over 
deze problematiek. 

Bestemmingsplanwijziging Kwintes 
Verlengde Slotlaan 15 

De nieuwe locatie van Kwintes in Kerckebosch is 
inmiddels opgeleverd en zal omstreeks deze tijd in 
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gebruik worden genomen. De bewoners van de 
Lawick verhuizen naar verwachting vanaf medio mei 
2017 naar de nieuwe locatie.  

Kwintes heeft zelf het verzoek tot wijziging van het 
bestemmingsplan voor de huidige locatie aan de 
Verlengde Slotlaan 15 bij de gemeente ingediend. 
Geopteerd wordt voor een woonbestemming, waarbij 
uitgegaan wordt van een twee-onder-een-kapper. De 
omgevingsvergunning voor de nieuwbouw zal door 
de nieuwe eigenaar aangevraagd worden. Hierbij 
zijn de voorschriften en voorwaarden van het nieuwe 
bestemmingsplan dan leidend. De gemeente heeft 
op voorhand ingestemd met de gewijzigde 
bestemming, een en ander dient echter nog definitief 
te worden goedgekeurd. 

Kapbeleid 

Onlangs heeft een delegatie uit het bestuur overlegd 
met vertegenwoordigers van de gemeente over de 
uitvoering van het gemeentelijk bomenbeleid. Wij 
maken ons namelijk zorgen over het ogenschijnlijke 
gemak, waarmee de gemeente kapvergunningen 
afgeeft en toeziet op de naleving van de her-
plantplicht. Het overleg kan zondermeer constructief 
worden genoemd. De gemeente heeft toegezegd 
aanvragen kritisch te beoordelen en actiever de 
herplantplicht te monitoren. Gelet op de doelstelling 
van onze vereniging benadrukken wij de noodzaak 
om terughoudend te zijn bij het aanvragen van een 
kapvergunning. Wij hechten grote waarde aan het 
behoud van het groene karakter van onze wijk en 
dat betreft niet alleen het groen van onze buren! 

 

Sticht ing Beter Zeist (SBZ) 

De vereniging Lyceumkwartier participeert in de 
Stichting Beter Zeist. Een stichting met aandacht 

voor burgerparticipatie, inspraak, groene ruimte en 
verantwoorde bouw. Vanuit die hoedanigheid zijn zij 
in Zeist ook betrokken bij de wijkverkeers-
maatregelen, de centrumvisie, de bomenveror-
dening, etc. Voor al hun activiteiten is de website 
een goede bron (zie http://beterzeist.nl/)  

 
Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
Bestuur  
Sjoerd Schaafsma (voorzitter) 
Janneke Vegter-Valk (secretaris) 
Michiel Fockema Andreae (penningmeester) 
Erik Toering (communicatie) 
René Dioncre (bestuurslid) 
Marijke Flamman-Schuil (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 wor-
den uitgevoerd.  

Nieuwsbrief 
Via de Nieuwsbrieven worden de leden geïnfor-
meerd over de activiteiten van het bestuur. Sug-
gesties voor nieuwsberichten kunt u mailen naar 
lyceumkwartier@gmail.com.  

Nog geen lid? Meld u aan via de website.  
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Bi jdrage Oranjecomité 

 

 
Ook dit jaar organiseert het Oranjecomité weer 
diverse activiteiten in onze wijk in het kader van 
Koningsdag. Als vereniging VLZ ondersteunen wij 
deze initiatieven van harte!. Op het pleintje aan de 
Homeruslaan/Socrateslaan staan vele attracties voor 
alle kinderen in diverse leeftijdscategorieën klaar: 
van springkussen tot rodeo, van ballenbak tot 
stormbaan: dus voor een ieder wat wils. 

Donderdag 27 april vanaf 15.00 uur gaat alles van 
start. Het programma is als volgt:  

15:00 uur  begin kinderattracties 
15:30 uur  bar open 
16:30 uur  eetstandjes zijn open 
20:00 uur  afsluiting.  
 
Net als voorgaande jaren zijn enthousiaste vrijwil-
ligers voor achter de bar of bij de diverse attracties 
nodig. Zonder vrijwilligers geen Koningsdag! Help je 
mee? Om je aan te melden kun je mailen naar: 
oranjefeestlyceumkwartierzeist@gmail.com 


