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Nieuwsbrief voorjaar 2019 

Voortgang Visie Leefomgeving 

Nadat de Algemene Ledenvergadering op 15 no-
vember jl. onze Visie Leefomgeving had vastgesteld 
heeft het bestuur meerdere gesprekken gehad met 
wethouders en gemeentelijk medewerkers over de 
verdere aanpak en implementatie van onze wijkvisie 
Lyceumkwartier. Tot op heden is de voortgang ech-
ter te vergelijken met roeien door een vijver stroop.   
 

In verkiezingsprogramma’s én in het coalitieakkoord 
én in overleg met het VLZ-bestuur is nadrukkelijk 
vastgelegd dat wijken via wijkvisies beter bij ge-
meentelijk beleid betrokken zullen worden. In de 
praktijk blijkt dit voor de gemeentelijke organisatie 
echter een behoorlijk ongebruikelijke manier van 
werken... Eind april spraken we daarom met de ge-
meente af om projectgroepen op te starten die, in 
nauw overleg met ambtelijk hoofden van dienst, 
onze wijkthema’s gaan omzetten naar concrete 
acties. Omdat de vereniging momenteel behoorlijk 
wat zaken tegelijk op haar bordje heeft, hopen we 
dat u zo vriendelijk zou willen zijn een helpende 
hand toe te steken bij de opzet en coördinatie van 
die projecten. Dus: een ieder die een tijdelijke bij-
drage zou willen  leveren aan de  verdere verfraaiing 
van onze geliefde wijk , heel graag een mailtje naar 
lyceumkwartier@gmail.com. Het bestuur stelt uw 
hulp bijzonder op prijs! Gebieden waarvoor coördi-
natoren gezocht worden: Ruimtelijke Ordening / 
Bouwbeleid; Openbare Ruimte (inclusief Bomenbe-
leid);  Verkeer; Duurzaamheid en Communicatie.     
 

Historische laanstructuren genomineerd 

voor landelijk bomenregister  

Als gevolg van de grote inzet van ons lid Peter  
Jiskoot ontvingen wij bericht dat de Verlengde Slot-
laan, het Beukenlaantje en de Homeruslaan zijn 
voorgedragen voor plaatsing op de nationale lijst 
van Monumentale Bomen van de Bomenstichting. 

Het profiel van de drie lanen behoort tot de oude 
historische structuren van Slot Zeist. De Verlengde 
Slotlaan is genomineerd vanwege de dubbele rijen 
Amerikaanse eiken aan beide zijden, het Beuken-
laantje vanwege de oude beuken en de Homeru-
slaan vanwege de beuken aan weerszijden van het, 

onlangs met Gravilyn ver-
nieuwde, voetpad. De Bo-
menstichting vond de Pla-
tolaan en Prof. Lorentzlaan 
ook fraaie lanen, maar 
vanwege de onregelmatige 
beplanting met zeer diverse 
bomensoorten in wisselen-
de leeftijd haalden die de 
criteria voor monumentale 
bomenlaan niet. Wij hopen 

dat de Nationale Bomenstichting definitief zal er-
kennen dat de historische lanenstructuren en daar-
bij horende bomen in onze wijk zelfs van nationaal 
belang zijn. Uiteraard zullen we het laten weten als 
het zover is. 
 

De Lindenhorst 
 
Zoals eerder gemeld is de eigenaar van De Linden-
horst (het Rijksvastgoedbedrijf of RVB) gestart met 
voorbereidingen voor het verkooptraject van het 
terrein aan de Verlengde Slotlaan. Sinds december 
jl. is het bestuur in overleg met het RVB en project-
organisaties over het te doorlopen proces.  
Omdat de gemeente in eerste instantie wat andere 
ideeën had over het begrip participatie dan de VLZ , 
stuurden we in januari een verzoek aan de gemeen-
teraad om een transparant en gelijkwaardig partici-
patietraject te waarborgen. Ook organiseerde de 
vereniging voorafgaand aan het traject een tweetal 
overlegavonden met direct aanwonenden om de 
wensen ten aanzien van de toekomstige invulling 
van dit bosterrein te peilen. Het RVB selecteerde 
vervolgens een werkgroep van 15 omwonenden, 
belangenorganisaties (w.o. bestuur VLZ), gemeente, 
en RVB-medewerkers, die van februari tot april drie 
maal bij elkaar kwam en in de tussenliggende weken 
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behoorlijk wat huiswerk verrichtte De resultaten 
van de werkgroep zijn op 8 mei jl. gepresenteerd 
aan bewoners van onze wijk tijdens een openbare 
bijeenkomst in de Stichtse Vrije School. De VLZ is 
tevreden met het proces zoals dat tot op heden 
door RVB en projectbegeleiders is aangepakt. Het 
participatierapport samen met het advies van het 
RVB gaat nu naar het college. Het college zal vervol-
gens haar eigen visie formuleren. De VLZ gaat er van 
uit dat het participatierapport ook voor de gemeen-
te leidraad zal zijn bij het formuleren van deze visie. 
Alle informatie over aanpak, planning en voorwaar-
den voor de verkoop kunt u vinden op de site 
www.zeist.nl/lindenhorst. 
 

Servituut 
 

Discussies over het Schaerweijder Bosschen-
servituut laaien met de regelmaat van de klok op in 
onze wijk. Omdat dan meestal ook sprake is van 
tegenstrijdige interpretaties heeft het bestuur een 
gespecialiseerd advocatenkantoor in de arm geno-
men om een eenduidig antwoord op onderstaande 
vragen te verkrijgen: 
 
1. Kunnen wijkbewoners de servituuthouder aan-

spreken wanneer hij niet handhavend optreedt 
bij overtreding van de bepalingen in het servi-
tuut ? 

2. Kunnen wijkbewoners via collectivering van 
belangen iets afdwingen aan de hand van het 
servituut en zo ja: wat en t.o.v. wie? 

3. In welke gevallen is er sprake van een evident 
privaatrechtelijke belemmering die het gestelde 
in het bestemmingsplan overstijgt? 
 

Op dit moment zijn wij nog in overleg over een aan-
tal inhoudelijke punten, maar wij verwachten de 
analysefase begin juni af te ronden. Daarna hopen 
we een fase van strategiebepaling in te kunnen 
gaan. Hiertoe doen we een dringende oproep aan 
leden met een juridische achtergrond om een twee-
tal avondjes met ons mee te denken hoe we de 
inhoudelijke bevindingen om kunnen zetten naar 

een verenigingsaanpak die recht doet aan de doel-
stellingen van het servituut. Het is daarvoor niet 
belangrijk dat u over specialistische juridische ken-
nis van erfdienstbaarheden beschikt, maar wel dat u 
met een juridische blik kunt meekijken en -denken. 
Graag een mailtje met uw belangstelling hiervoor 
naar lyceumkwartier@gmail.com. 
 
Wanneer u als lid overigens een urgente algemene 
vraag over het servituut hebt, dan kunt u deze via 
ons e-mailadres stellen. Wanneer het bestuur 
meent dat beantwoording van deze vraag voor vele 
leden relevant is, dan zullen wij deze vraag ook aan 
onze adviseurs voorleggen. 
 

Verkeer 
 

Ondanks de lopende procedures bij de Raad van 
State zijn op 28 januari jl. diverse verkeersmaatrege-
len in het centrum en in onze wijk ingevoerd. In de 

maanden die daaraan vooraf gingen overlegde de 
VLZ intensief met raadsfracties en stuurden wij 
(zorgvuldig onderbouwde) brieven aan college en 
raad met verzoeken om invoering van de maatrege-
len te heroverwegen en in ieder geval voor en na 
(gefaseerde) invoering goede verkeersmetingen uit 
te voeren.   

Uit onze analyses van de meetgegevens uit de ver-
keerslichten aan weerszijden van de Korte Steynlaan 
blijkt dat de verkeersintensiteiten die indertijd door 
gemeente gebruikt werden om openstelling van het 
busstation en afsluiten van de Korte Steynlaan te 
rechtvaardigen, op veel te hoge aannames geba-
seerd waren. Noch het college, noch coalitiepartijen 
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bleken echter bereid zich te laten overtuigen door 
feiten en inhoudelijke argumenten. De verkeers-
maatregelen werden ondanks felle protesten inge-
voerd. De verkeerschaos die hierdoor in Zeist ont-
stond leidde tot woedende reacties op sociale me-
dia, petities, een heuse protestdemonstratie, kran-
tenartikelen en zelfs op nationale televisie werd 
hieraan aandacht besteed. In drie achtereenvolgen-
de raadsvergaderingen kwamen de verkeersmaat-
regelen aan de orde, maar tot verbijstering en ver-
ontwaardiging van overvolle publieke tribunes 
wensten coalitiepartijen niet eens te debatteren 
over kritische moties ingediend door oppositiepar-
tijen NDZ, Seyst.nu, en PvdA.  Deze hele gang van 
zaken doet het vertrouwen in de lokale politiek 
geen goed.  

Effecten afsluiten Korte Steynlaan 

De afsluiting van de Korte Steynlaan (i.c.m. de daar-
uit voortvloeiende wijkmaatregelen) heeft tot dus-
danige verkeersdrukte op o.a. Lindenlaan geleid dat 

daardoor tijdens schoolspitsuren gevaarlijke situa-
ties ontstaan. Automobilisten raken geïrriteerd door 
het wachten op de vele fietsers en proberen zich er 
tussendoor te wringen. Dit met alle risico’s van dien, 
met name voor de ca 2.000 fietsende scholieren die 
dagelijks meerdere malen de Lindenlaan overste-
ken.   

Ongelukken 

Inmiddels zijn er helaas ook ongelukken als gevolg 
van de gestegen verkeersdrukte gemeld. Op vrijdag 

12 april raakten bijvoorbeeld een fietsende moeder 
en vierjarig meisje lichtgewond bij een aanrijding op 
de rotonde Lindenlaan/Verl. Slotlaan. Beiden liepen 
behoorlijke schaafwonden op, maar konden, na 
opgekrabbeld te zijn, gelukkig hun weg naar school 
vervolgen. 

 

Nieuwe bezwaarprocedure Korte Steynlaan 

Nadat de VLZ de gemeente er op attendeerde dat 
een nieuw bord op de Korte Steynlaan illegaal ge-
plaatst was, werd dat bord vervangen door borden 
voor eenrichtingsverkeer.     

                                                                                               
Helaas was de gemeente vergeten daartoe een ver-
keersbesluit te nemen. De nieuwe eenrichtingsbor-
den stonden daar dus ook illegaal. Nadat wij de 
gemeente daar weer op attendeerden werd op 10 
april een verkeersbesluit gepubliceerd. Hiertegen 
staat bezwaar en beroep open en dat gaat de VLZ 
dan maar weer doen. Gezien de grote hinder, over-
last en onveiligheid die door het eenrichtingsver-
keer op de Korte Steynlaan in omliggende woonwij-
ken is ontstaan, vermoeden wij dat vele andere 
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belanghebbenden hiertoe ook zullen overgaan. De-
ze keer waarschijnlijk ook bewoners van het Wil-
helminapark. 

Hoger beroep over centrum maatregelen 

Mede omdat de vereniging het onacceptabel vond 
dat verkeersrisico’s, in een woonwijk met meerdere 
grote scholen en instellingen, onnodig verhoogd 
zouden worden  ging de VLZ in hoger beroep bij de 
Raad van State. Wij dienden al een uitgebreid 
beroepschrift in en ontvingen vorige week de 
definitieve uitnodiging voor de zitting op 18 juli a.s. 
in Den Haag. Wij zullen van de gelegenheid gebruik 
maken om aanvullende stukken in te dienen.  

Onderhoud voetpaden en inritten 
Vorig jaar is de gemeente in samenwerking met de 
VLZ gestart voetpaden en inritten in het Lyceum-
kwartier te vervangen door Gravilyn. Waar vorig jaar 
de Platolaan en de Homeruslaan aan de beurt wa-
ren, wordt nu inmiddels al gewerkt aan de Aristote-
leslaan ten noorden van de Lindenlaan. In het kader 
van onze wijkvisie proberen we afspraken te maken 
voor de verdere planning de komende jaren.  
 

Bijeenkomsten Lyceumkwartier 
Duurzaam 
 
De succesvolle en drukbezochte reeks van bijeen-
komsten over duurzaamheidaspecten van de eigen 
woning vond een vervolg op 14 mei met een sessie 
over zonnecellen plaats. Tijdens de bijeenkomst 
legde Bart Willem Smink van Green Recovery uit 
waar u op moet letten bij de aankoop van zonnepa-
nelen, hoe ze werken en wat de terugverdientijd is. 
 

WhatsApp buurtpreventie 
 

Alhoewel onze buurt-app 
over het algemeen goed 
functioneert komt het 
toch te vaak voor dat deze 
niet altijd overeenkomstig 
de spelregels wordt ge-

bruikt. Telkens wanneer daar sprake van is zien wij 
sommige deelnemers als gevolg daarvan afhaken. 
Het gevolg is dat de dekkingsgraad vermindert en 
daardoor de effectiviteit van deze vorm van buurt-
preventie afneemt. 
Daarom nogmaals de gouden regel: Een melding is 
alleen aan de orde wanneer deze het gevolg is van 
een 112-melding bij de politie.  
Dat wil dus zeggen dat berichten over weggelopen 
katten, vragen over het gebruik, berichten van me-
deleven met getroffen medewijkbewoners, of wat 
dies meer zij, niet thuis horen op onze veiligheids-
app. Daar zijn andere kanalen voor beschikbaar 
zoals onze facebook-account. 
Wanneer deelnemers binnen onze wijk verhuizen, 
dan kan het zijn dat zij in een andere groep moeten 
worden ingedeeld. Dus graag altijd een mailbericht, 
zodat ons bestand ook in dat opzicht actueel blijft. 

 

Bouwactiviteiten 

Verlengde Slotlaan 77 / Socrateslaan 

In vervolg op de wens van de bewoners van Ver-
lengde Slotlaan 77 om in hun achtertuin de bouw 
van een vrijstaande woning mogelijk te maken heeft 
de gemeente een bestemmingsplanwijziging in pro-
cedure gebracht. Zoals reeds eerder gemeld heeft 
ook de VLZ van haar recht gebruik gemaakt een 
zogeheten Zienswijze over deze ontwikkeling in te 
dienen. Daarin geeft de vereniging aan dat bij even-
tuele herbestemming, indachtig hetgeen is vastge-
legd in onze Visie Leefomgeving, stringente rand-
voorwaarden in acht moeten worden genomen.  
 

Tijdens de Ronde Tafel op 16 april jl. heeft de VLZ 
haar teleurstelling uitgesproken over de polarise-
rende toonzetting in de zgn. Nota van Zienswijzen 
die de gemeente in antwoord op de ca 60 ingedien-
de Zienswijzen had samengesteld. Daarnaast gaven 
wij aan moeite te hebben met de merkwaardige  
manier waarop zogenaamde voor- en tegenstanders 
tegenover elkaar gezet werden. We vroegen ons in 
dat kader ook af waarom allerlei ondertekenaars 
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van handtekeningenacties als direct belanghebben-
den gepresenteerd werden.   
Overigens hebben de plannen, tot grote spijt van 
het bestuur, tot aanzienlijke commotie in onze wijk 
geleid. Het bestuur vroeg college en raadsfracties 
vorig jaar al om hun hulp en inzet teneinde escala-
ties te voorkomen. Daar is dus weinig van terecht 
gekomen.  
Op 9 mei jl.  debatteerde de gemeenteraad over het 
plan.  Vrijwel alle raadsfracties onderschreven het 
oordeel van VLZ dat het proces tot zover geen 
schoonheidsprijs verdiende. Ook werd in onze Visie 
Leefomgeving al opgemerkt dat in afwezigheid van 
een specifiek ruimtelijk beleid voor de wijk een der-
gelijke procesgang waarschijnlijk veel vaker zal gaan 
voorkomen. Meerdere fracties achtten dit laatste 
onwenselijk en gaven aan dat ruimtelijke regels voor 
het Lyceumkwartier aangescherpt zouden moeten 
worden.  Voor het verloop van het debat wordt 
verwezen naar “Debat RV Socrateslaan” op 9 mei op 
https://zeist.raadsinformatie.nl/. De voorzitter van 
dit debat concludeerde aan het eind dat een meer-
derheid van de raad zich tegen het plan had uitge-
sproken. Tijdens de raadsvergadering van  11 juni 
a.s.  wordt het voorstel in stemming gebracht en 
volgt een definitief raadsbesluit. 
 

Bouwplannen Christelijk Lyceum 

De noodlokalen op het sportveld van het Christelijk 
Lyceum zijn inmiddels langs de Verlengde Slotlaan 
geplaatst, maar niet in gebruik genomen. De door 
aanwonenden en VLZ ingediende bezwaren zijn ter 
zitting behandeld door de bezwarencommissie. 

Mede door verzoeken 
van de commissie om 
extra informatie m.b.t. 
de plaatsingstermijn 
van de lokalen groeit 
de twijfel over de 
noodzaak van deze 
noodlokalen. Wij 
wachten het oordeel 
van de bezwaren-
commissie af en zien 

verdere ontwikkelingen ook met belangstelling te-
gemoet. We hopen, wanneer inderdaad zou blijken 
dat de noodlokalen overbodig zijn, dat deze spoedig 
weer afgevoerd worden. 

De school is ook bezig met de planvoorbereiding 
voor de bouw van een nieuw gymnastieklokaal aan 
de oostzijde. Ook deze ontwikkeling volgen wij 
nauwgezet. Inmiddels is de voorgenomen locatie 
verplaatst naar het huidige kunstgrasveldje Linden-
laan. Wij vernamen echter dat er ook weer andere 
ideeën m.b.t. sportaccommodaties een rol zouden 
kunnen gaan spelen, dus alles is nog niet in kannen 
en kruiken. 

Overigens gaf conrector Kees van Domselaar enige 
bestuursleden onlangs een rondleiding door de aula 
/bibliotheek die thans gerenoveerd wordt (onder de 
hoge kap van het gebouw). Tot onze vreugde kun-
nen we melden dat dit er werkelijk schitterend uit 
komt te zien !  

Kapvergunningen 
 

Het gaat de laatste tijd helaas bijzonder hard met 
het onnodig kappen van bomen in de wijk. 
 
De vereniging heeft een bezwaar ingediend tegen 
de kap van een viertal Amerikaanse eiken in de 
voortuin van Verlengde Slotlaan 120. Reden om 
hiertoe over te gaan is dat daardoor (opnieuw) 
sprake zal zijn van volledige kaalslag van een voor-
tuin, waardoor het groene karakter van onze wijk 
verder verschraalt. Iedereen heeft er begrip voor 
dat bomen in de loop der jaren te groot kunnen 
worden en vervangen moeten, maar dat is geen 
argument om tot complete kaalslag over te gaan.  
De motivering van de gemeente om deze rigoureuze 
kap toe te staan snijdt wat de vereniging betreft 
geen hout. Aangezien wij er van uit mochten gaan 
dat de kap, midden in het broedseizoen, niet plaats 
zou vinden, leek ons het treffen van een zogenaam-
de voorlopige voorziening niet noodzakelijk. Deze 
overweging is ook aan de gemeente meegegeven. 
Tot onze verbazing vond de kap echter een dag na 
de termijn om bezwaren in te dienen plaats. Er is bij 
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de gemeente navraag gedaan naar een eventueel 
ecologisch onderzoek, waaruit zou moeten blijken 
dat de kap in het kader van het broedseizoen ver-
antwoord is. Ook is aangegeven dat deze gang van 
zaken beoordeeld dient te worden door de be-
roepscommissie bezwaarschriften. Wij wachten op 
een inhoudelijke gemeentelijke reactie. 
 

Onlangs werden wij ook verrast door de kap van 
enkele Amerikaanse eiken op het perceel Verlengde 
Slotlaan 103. Aangezien de termijn tot het indienen 
van een bezwaar op dat moment nog niet verlopen 
was hebben wij de gemeente hierover dringende 
vragen gesteld. De verantwoordelijk wethouder liet 
ons weten deze gang van zaken per ommegaande 
uit te zoeken en het resultaat naar ons terug te 
koppelen. Wij wachten inmiddels al meer dan een 
maand op een reactie. 
 

High-speed glasvezel internet  

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij al over het 
initiatief om ook in Zeist tot een glasvezelnetwerk te 
komen. Op de site www.ikwilglasinzeist.nl kunnen 
inwoners van Zeist aangeven voorstander te zijn, 
zonder dat daar op dit moment enige verplichting 
aan vast zit. Inmiddels hebben bijna 1.700 inwoners 
hun steun gegeven aan het initiatief en dat aantal 
groeit snel. Hoe meer inwoners van Zeist zich uit-
spreken voor een open glasvezelnetwerk, hoe aan-
trekkelijker het wordt voor de markt om zo’n net-
werk aan te leggen. 
 

Diakonessenhuis 
 

Deze maand bestaat het Diakonessenhuis (voorheen 
het Lorentz Ziekenhuis) 175 jaar. In dit kader is een 
tentoonstelling ingericht. De jubileumtentoonstel-
ling staat in de entreehal van het ziekenhuis en is tot 
en met 28 juni te bezichtigen. In het kader van dit 
jubileum is het ziekenhuis nog op zoek naar 175 
verhalen. Namens het ziekenhuis geven wij graag de 
oproep door om persoonlijke verhalen met herinne-
ringen aan het ziekenhuis te delen. Alle verhalen , 
maar ook oude foto’s , zijn welkom op de jubileum-
site:    175jaardiakonessenhuis.nl.  

Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
 
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 Lyceum-
kwartier”. De VLZ wil dit doel bereiken door ver-
schillende activiteiten die door bestuur en betrok-
ken leden worden uitgevoerd. 
 
Nieuwsbrief 
Via de nieuwsbrieven worden de leden geïnfor-
meerd over de activiteiten van de vereniging. Sug-
gesties voor nieuwsberichten kunt u mailen naar 
lyceumkwartier@gmail.com.  Nog geen lid? Meld u 
aan via de website. www.lyceumkwartierzeist.nl/lid-
worden 
 
Bestuur  
Sjoerd Schaafsma (voorzitter) 
Janneke Vegter-Valk (secretaris) 
Michiel Fockema Andreae (penningmeester) 
Erik Toering (communicatie) 
 

mailto:lyceumkwartier@gmail.com?subject=lyceumkwartier@gmail.com
http://www.lyceumkwartierzeist.nl/lid-worden
http://www.lyceumkwartierzeist.nl/lid-worden

