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Nieuwsbrief Voorjaar 2020 
 

Overleg omgevingsvisie Zeist uitgesteld 
 
Het overleg met de gemeente over opname van onze 
strategische wijkspeerpunten in de nieuwe Omge-
vingsvisie van Zeist is uitgesteld door de coronacrisis. 
Ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet (ge-
pland voor 1 januari 2021) is voor onbepaalde tijd uit-
gesteld, zo besloot minister Van Veldhoven. 
 
De gemeente Zeist gaat het derhalve ook rustig aan 
doen met de voorbereidingen voor de nieuwe Omge-
vingsvisie.  De VLZ ontving een brief dat er tot sep-
tember a.s. weinig meer gaat gebeuren.   
Tijdens de Ronde Tafel van 12 december 2019 dron-
gen burgerorganisaties en belangen-verenigingen 
(waaronder uw VLZ) bij raadsleden en wethouder aan 
om burgers op de juiste wijze te betrekken bij het ont-
wikkelingsproces voor de nieuwe Omgevingsvisie.  
 

 
 
In andere gemeentes, waaronder Utrechtse Heuvel-
rug is zo’n participatief proces om tot een breed ge-
dragen Omgevingsvisie te komen al succesvol door-
lopen. Daar ligt al sinds zomer 2019 een Hoofdlijnen-
notitie en zijn er pilotprojecten benoemd. Maar voor 
Zeist lijkt dat nog een brug te ver: het is een moei-
zaam proces om de strategische thema’s uit onze 
wijkvisie opgenomen te krijgen in gemeentelijk beleid. 
Er ligt een globaal stappenplan om input van burgers 
goed mee te nemen, alleen wordt er nu vertraagd uit-
voering aan gegeven.  
Uiteraard blijven wij als bestuur de opdracht die de Al-
gemene Ledenvergadering eind 2018 gaf agenderen. 

Het is een van onze belangrijke doelen om de Visie 
Leefomgeving Lyceumkwartier in het gemeentelijk 
beleid te verankeren. Klik voor het stappenplan: 
https://tinyurl.com/yastaye4 
 

Coronacrisis intens voor Diakonessenhuis 
 

 

 

Eind februari ontving het Diakonessenhuis in Utrecht 
de eerste patiënt met corona. Zeist ging voor een 
groot deel dicht. Vanaf toen ging het snel...  

De VLZ deed recent nog een oproep aan alle mensen 
in de wijk die hun kennis en kunde wilden inzetten zich 
te melden en het Diak zette zich schrap. Begin april 
bereikte het ziekenhuis een piek: er lagen toen 64 co-
ronapatiënten op de speciale afdeling, waarvan 16 op 
de IC. Inmiddels wordt in Utrecht, Zeist en Doorn ook 
weer stapsgewijs ruimte gemaakt voor minder spoed-
eisende behandelingen. 

Op de foto burgemeester Jan van Zanen van Utrecht 
die medewerkers van de afgeschermde corona-afde-
ling een hart onder de riem stak. De VLZ vroeg het 
Diak hoe het ziekenhuis de laatste tijd heeft ervaren: 
‘het was intens’.  

Lees meer: http://www.lyceumkwartierzeist.nl/dia-
konessenhuis 
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Boodschappendienst sportvereniging 
Schaerweijde beperkt gebruikt 

Sportvereniging Schaerweijde zette een boodschap-
pendienst op voor mensen in heel Zeist die wel een 
handje kunnen gebruiken in coronatijd. Volgens ver-
enigingsmanager Arnaud Schuurman is er pas acht 
keer gebruik van gemaakt: ‘We bieden het aan voor 
iedereen, ook huishoudens die erg druk zijn met 
thuisscholing.’ 
 
Tot nu toe maakten vooral senioren gebruik van deze 
hulp. ‘We zagen dat de familie het al gauw overnam’, 
aldus Schuurman. Hij hoopt dat mensen die hulp kun-
nen gebruiken, zich alsnog melden. ‘Ik hoop echt dat 
mensen zich niet bezwaard voelen, dat zou jammer 
zijn, want we doen het graag.’ 
Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden, meldt u zich 
dan aan met een berichtje aan:  
verenigingsmanager@schaerweijde.nl 
 of via 06-14437760 (bellen en WhatsApp). 

Servituut bepalend bij Lindenhorst 

Zoals wellicht bekend heeft het bureau van de lands-
advocaat - Pels Rijcken - uitgebreid onderzoek ge-
daan naar de status van het Servituut op Lindenhorst. 
https://tinyurl.com/ybtjgqtu. 

Hieruit is naar voren gekomen dat het Servituut ook 
op De Lindenhorst geldt en dat het Rijksvastgoedbe-
drijf aan een koper mee moet geven dat de bepa-
lingen van het Servituut gerespecteerd moeten wor-
den.   

Het bestuur was al bezig nog eens goed te bekijken 
hoe we kunnen optreden als het Servituut niet geres-
pecteerd wordt in het geval van bestemmingswijzigin-
gen en (nieuwe) bebouwing. 

Na goedkeuring door onze ALV hebben wij onze sta-
tuten formeel laten wijzigen bij de notaris. Hierdoor 
kunnen we makkelijker als collectief optreden richting 
overtreders van Servituutbepalingen zoals die worden 
weergegeven in de koopakte voor een bepaald per-
ceel.  

Raadsbesluit  De Lindenhorst   

De gemeenteraad besloot op 12 mei jl. over het 
raadsvoorstel van het college van B&W inzake de Lin-
denhorst. Tot onze teleurstelling week het raadsvoor-
stel op alle belangrijke punten af van het Participatie-
rapport van vorig jaar. Omwonenden, de VLZ en an-
dere belanghebbenden hadden in 2019 na een maan-
denlang intensief proces van participatie en consulta-
tie met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente 
meerdere randvoorwaarden afgesproken en geza-
menlijk vastgelegd. Zie voor het Participatierapport: 
https://tinyurl.com/yam9fz3j. 

 

 

 

Ronde Tafel 
Tijdens de Ronde Tafel op 12 maart jl. lieten wij de 
raadsleden weten vast te houden aan de afspraken 
als overeengekomen tijdens het participatieproces. 
Ook gaven wij  suggesties hoe het scenario van 
‘woonvoorzieningen voor ouderen, met een sociaal-
maatschappelijke component’ haalbaar gemaakt zou 
kunnen worden. 

Raadsdebat 
Na het raadsdebat van 14 april overlegden we met 
raadsfracties en stuurden we brieven naar de raad 
en het college, waarin wij onze zorgen over de gang 
van zaken overbrachten. Zie :  
https://tinyurl.com/ycxytoff       en   
https://tinyurl.com/y8jtmuxk 
 

We  attendeerden raadsleden er nogmaals op dat het 
favoriete scenario van onze wijk — circa twee grond-
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gebonden villa-achtige woonvoorzieningen voor ou-
deren in een bosparksetting — niet haalbaar zou zijn 
als de raad geen strakke kaders vast zou stellen die 
dat mogelijk maken. Kort voor de Raadsvergadering 
bleek echter dat coalitiefracties er weinig voor voel-
den hiertoe heldere randvoorwaarden af te spreken 
en als gemeentelijke richtlijnen bij de verkoop mee te 
geven. Vanwege het grote risico dat een vastgoedont-
wikkelaar dergelijke open eindjes zal misbruiken en 
de Lindenhorst alsnog zal kaalslaan en volbou-
wen,besloten wij onze steun voor het scenario voor 
ouderenhuisvesting in te trekken. In een wereld 
waarin miljoenen euro’s te verdienen zijn, zit een ‘mis-
verstandje’ immers in een klein hoekje...  

Raadsvergadering en - besluit  
Lokale partij Nieuw Democratisch Zeist opende het 
raadsagendapunt over Lindenhorst op 12 mei met 
een verzoek het besluit een maand uit te stellen zodat 
nog overleg kon plaatsvinden over verdere inkade-
ring. De raadsvoorzitter kapte dit verzoek echter af. 
Vervolgens probeerde NDZ met een goed geformu-
leerd amendement de raad te overtuigen toch in te 
stemmen met het vastleggen van heldere randvoor-
waarden. Dit amendement werd echter door  de an-
dere fracties,met uitzondering van Seyst.nu, wegge-
stemd.  

Lees het amendement: https://tinyurl.com/ycuhayvr 
 
Wel werd door meerdere fracties aangegeven dat 
men zich grotendeels kon vinden in de inhoud, maar 
dat men het amendement, voor deze fase van het pro-
ces, te gedetailleerd vond. Dergelijke voorwaarden 
zouden volgens hen pas vastgelegd kunnen worden 
tijdens de latere herbestemmings-procedure. Wij her-
innerden de raad er kort voor de vergadering nog aan 
dat het college aan het begin van het proces nadruk-
kelijk stelde dat ‘kaderstelling vooraf beter is dan bij-
sturing achteraf’. Nu puntje bij paaltje kwam bleek ‘ka-
derstelling’ een behoorlijk rekbaar begrip. 

Harde voorwaarden 
Een amendement van D66, VVD, Groenlinks en CDA 
werd wel aangenomen.   Hiermee werd de tekst van 
een brief aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gewij-
zigd. Onder meer werd bevestigd dat het Servituut - 

met name de minimumkaveloppervlakten en de daar-
uit voortvloeiende balans tussen bebouwing en groen 
- een belangrijke toetsingsgrond zal vormen bij de toe-
komstige plannen voor Lindenhorst. Op ons aandrin-
gen bij de indieners diezelfde middag, werd het  
woord ‘aandachtspunten’ in dit amendement gewij-
zigd in het hardere begrip ‘voorwaarden’. Hiermee 
werd omwonenden en VLZ iets meer houvast richting 
toekomst gegeven. Zie voor de geamendeerde brief 
van de gemeente aan het RVB: 
https://tinyurl.com/y9znkvbg 

Vervolg 
De definitieve invulling van De Lindenhorst gaat nog 
een paar jaar duren. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat nu 
verkopen en daarna wordt opnieuw een participatie-
proces met omwonenden en andere belanghebben-
den doorlopen over de plannen van een nieuwe eige-
naar. De gemeenteraad heeft naar ons gevoel een 
mooie kans laten lopen om te laten zien hoeveel 
waarde er werkelijk gehecht wordt aan behoud en 
herstel van groen, bos en cultuurhistorie. De VLZ, be-
langenorganisaties, en de direct omwonenden blijven 
de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen. Nie-
mand wil dat de laatste groene longen van onze wijk 
ten prooi vallen aan politiek opportunisme en door 
winstbejag gedreven vastgoedontwikkelaars. 

Centrum en Verkeer 

 

In december werden de verkeersmaatregelen in het 
centrum mede op ons aandringen ingetrokken. In fe-
bruari nodigde de gemeente ons uit om in overleg met 
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verkeerskundigen en bewoners van het Wilhelmina-
park te komen tot een standpunt ten aanzien van de 
nog steeds geldende wijkmaatregelen.  

Wijkmaatregelen vervolgstappen 
 

Door veel wijkbewoners wordt aangedrongen op het 
intrekken van de maatregelen op onder meer de Ly-
ceumlaan en de Lorentzlaan. Daar zijn sommige an-
dere bewoners weer op tegen. De VLZ sprak eerder 
af met wethouder en projectleider dat er eerst geme-
ten zou worden wat de effecten zijn van het intrekken 
van de maatregelen in het centrum (hoofdzakelijk 
Voorheuvel en Korte Steynlaan). Daarna zou  een 
koers uitgezet kunnen worden. Begin maart dit jaar is 
inderdaad op een beperkt aantal plaatsen gemeten. 
Maar de voorgenomen Zeist-brede kabelmetingen 
van eind april zijn helaas niet doorgegaan vanwege 
corona.  

Wij ontvingen van de gemeente wel bestanden van 
verkeersregistraties door de weglussen van de ver-
keerslichten Slotlaan en Antonlaan /Steynlaan. Na 
verwerking in onze databases concludeerden wij dat 
het totale verkeersaanbod per kruispunt nauwelijks is 
gewijzigd als gevolg van  opheffing van de centrum-
maatregelen.  

Wel zijn sommige richtingen sterk afgenomen, zoals 
vanuit de Antonlaan het centrum uit.  Verkeer keert 
niet meer terug uit het centrum via de Antonlaan, 
maar rijdt via Voorheuvel hetzij verder, hetzij keert te-
rug via de Slotlaan. Sterk toegenomen is het verkeer 
richting centrum via de Steynlaan en Antonlaan.  

Tevens hadden wij (pre-corona) de indruk dat het ver-
keer door onze wijk weer tot de proporties van voor 
2019 was gedaald. Dat geldt ook voor het aantal aan-
rijdingen met letsel, dat in 2019 zeer scherp gestegen 
was, maar in het eerste kwartaal 2020 op één geval 
uitkwam. 

Daarnaast was het  interessant te zien in de metingen 
uit de verkeerslichten  dat als gevolg van de corona-
lockdown  het verkeer op het kruispunt Antonlaan / 
Steynlaan vanaf 16 maart  met 35 procent is gedaald 
ten opzichte van ‘normaal’. 

Actie AED’s ligt voorlopig stil 

Openbaar toegankelijke AED’s (Automatische ex-
terne defibrillator) voor mensen met een acuut hart-
probleem, zijn in onze wijk zeer beperkt aanwezig. 
Het Diakonessenhuis heeft zich bereid verklaard de 
financiering van drie AED’s op zich te nemen. Waar-
mee onze wijk weer een tikje veiliger wordt gemaakt. 
De actie ligt nu even stil door de coronacrisis en an-
dere prioriteiten van het Diak. Ook de  reanimatiecur-
sus, waarin het gebruik van de AED aan de orde komt 
is voorlopig uitgesteld. De VLZ meldt wanneer de ac-
tie weer wordt opgepakt. 

LED-scherm is nog meer beeldvervuiling 
 
Samen met diverse belangenorganisaties maakte de 
VLZ  bezwaar tegen de plaatsing van grote LED-
schermen (4 m2) op de belangrijke  in- en uitvalswe-
gen van Zeist, waaronder de Boulevard. Ter hoogte 
van het Shell-station staat al een dergelijk scherm in 
de middenberm voor uitgaand verkeer, maar nu 
moest iets verderop ook nog een groot LED-scherm 
geplaatst worden voor verkeer dat Zeist binnenkomt.  

  
 
Het scherm zou 60 procent van de tijd ‘reclamebood-
schappen’ moeten uitzenden en voor het overige aan-
kondigingen van de gemeente.  De VLZ vond het al 
een beeldpuinhoop ter plaatse, maar met nog een 
LED-scherm erbij krijgt de omgeving definitief een 
kermisachtige uitstraling.    
 

Bovendien lijkt geen rekening gehouden te zijn met 
het tegemoetkomende verkeer vanaf de keerlus die 
twee jaar geleden in de middenberm is aangelegd.   
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Op de hoorzitting van de Bezwaarcommisie beargu-
menteerden groene groepen dat de andere schermen 
bij o.a. de Driebergseweg en Koelaan aangetoond in 
belangrijke vleermuizenroutes komen te staan. Wij 
verzochten om een onderzoek om dit ook voor de 
Boulevard te beoordelen. Tevens bleek uit antwoor-
den op onze vragen ter zitting dat was verzwegen dat 
ook de achterkant van het LED-scherm reclame 
moest krijgen.  
 

  
 
De stijgende lichtvervuiling op de beoogde locatie is 
een belangrijk punt. Het Shell-station heeft al een 
hoge paal met LED-schermen met benzineprijzen. Er 
hangen veel uithangborden aan lantaarnpalen, de 
wasstraat trekt aandacht met vlaggen en een groot 
LED-scherm en E-Fiber etaleert grote borden. Maar 
ook de lege kantoorpanden zijn behangen met grote 
verhuurdersreclameborden. 
 

De aanwijzingsborden voor verkeersbegeleiding wor-
den door dit visuele geweld ondergeschikt gemaakt. 
Ook beantwoordt dit op geen enkele wijze aan de 
groene (beeld)kwaliteit die Zeist en zeker de VLZ wil 
nastreven en uitdragen.  

Noodlokalen en gymlokaal CLZ 

In 2018 werd door verscheidene omwonenden en de 
VLZ een bezwaarprocedure gestart tegen de plaat-
sing van noodlokalen door het CLZ op het sportveld 
langs de Verlengde Slotlaan. De lokalen staan er al 
sinds juni 2018 om een verbouwing te kunnen opvan-
gen. Maar nu, twee jaar later, heeft het CLZ nog 
steeds geen vergunning aangevraagd voor die ver-
bouwing die indertijd als urgent gepresenteerd werd. 

De Adviescommissie Bezwaarschriften adviseerde 
het college onze bezwaren gedeeltelijk gegrond te 
verklaren.  Hierin is het college niet meegegaan.  Als 
gevolg daarvan is een van de omwonenden in beroep 
gegaan bij de rechtbank Utrecht. De VLZ schreef een 
ondersteunende brief omdat de prefab noodlokalen 
de beeldkwaliteit vanaf de monumentale centrale 
zichtas van Zeist vergaand aantasten.   

Bovendien waren er meerdere alternatieve plaatsen 
op het CLZ-terrein beschikbaar waarmee de lokalen 
minder storend in het zicht zouden staan. Vanwege 
corona besloot de rechtbank om de zitting die was 
gepland op 23 april af te zeggen en de zaak verder 
schriftelijk af te handelen.  

 

Zichtbaar vanaf de Lindenlaan/Aristoteleslaan is in-
middels ook de aanbouw van het derde gymnastiek-
lokaal van het CLZ gestart. 

VLZ roept op te helpen in commissies   

Het bestuur van VLZ is druk met het benaderen van 
mensen in de wijk voor commissies. We kunnen wel 
wat hulp gebruiken. De commissies krijgen een statu-
taire status en kunnen onder verantwoordelijkheid 
van bestuur en ALV enorm helpen met de vele dos-
siers. De nieuwe commissie Ruimtelijke Ordening 
heeft inmiddels een vliegende start gemaakt met het 
dossier Lindenhorst. 

We zoeken ook gemotiveerde wijkbewoners voor een 
Commissie Communicatie die kunnen helpen met de 
positionering van onze wijk in Zeist, maar ook lande-
lijk. Mensen die helpen online enquêtes uit te zetten, 
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draagvlak willen helpen creëren op belangrijke dos-
siers en de verbinding met de wijk gaan verstevigen 
via  social media, de website  en nieuwsbrieven.  Wel-
licht heeft u lijntjes naar de pers, naar deskundigen en 
opiniemakers, laat het ons weten. De commissies vra-
gen eens per maand vergadertijd en wat voorberei-
ding in eigen tijd.  Heeft u zin om te helpen, meldt u 
zich dan even via onderstaand emailadres. Heeft u 
ideeën voor een nieuwe commissie, stuur dan ook 
even een emailtje naar lyceumkwartier@gmail.com 

Mini-biebjes 

 

Bij de familie Wijkstra op de Verlengde Slotlaan 77 
(hoek Socrateslaan) staat sinds kort een minibieb in 
de tuin. Het is een kleine boekenkast waar iedereen 
boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Ook bij de fa-
milie De Koning aan de Aristoteleslaan 39 staat sinds 
kort een minibiebje.  

Boeken delen levert leuke verrassingen op, maar ver-
bindt ook met elkaar. Dat laatste geldt  nog sterker in 
deze vreemde coronatijd waarin we noodgedwongen 
meer aan huis gebonden zijn. Zolang het coronavirus 
rondwaart zal er een fles desinfecterende handgel in 
de minibieb staan. 

Fijnstof daalt, behalve na bosbrand 

Fijnstof wordt al langere tijd op buurt-/wijkniveau ge-
meten in de gemeente Zeist. Samen Meten Aan Leef-
omgeving (SMAL) in Zeist is een burgerinitiatief dat 
met sensoren de luchtkwaliteit zo goed mogelijk wil 
meten.  

Uit metingen blijkt dat de luchtkwaliteit enorm is ver-
beterd sinds de corona-maatregelen van kracht zijn. 
De sterkste daling van stikstof was die in het centrum 
van Zeist (65%) en Zeist Oost (43%). Dat komt deels 
door minder vervuiling in heel Europa en door lokale 
afname van stikstof. 

 

De bosbrand aan het Boshijgerlaantje in de nacht 
van 20 april gooide letterlijk roet in het eten, hoewel 
tijdelijk. Een piek in de metingen laat zien dat de 
brand al vroeg in de nacht begon. 
 

Voor een uitgebreide beschrijving van wat onze en 
andere meetstations in de gemeente Zeist hebben 
geregistreerd, verwijzen wij U naar onze website: 
http://www.lyceumkwartierzeist.nl/smal 

Pas op voor WhatsApp-fraude 

Team ‘Waaks’ waarschuwt met name senioren voor 
een toename van WhatsApp-fraude en sms-fraude. 
Bij dit soort fraudevormen vraagt een familielid (vaak 
een kind) of goede bekende u per WhatsApp of sms 
om op korte termijn een flink bedrag over te maken.  

Het blijkt dan echter geen familielid of goede bekende 
te zijn, maar een oplichter. Meestal is het een onbe-
kend nummer dat appt: ‘hoi mam/pap ik was mijn te-
lefoon kwijt en heb nu een nieuw nummer’. Vaak even 
later gevolgd door de vraag geld over te maken. 

Oplichters zijn er vaak heel goed in om u te laten ge-
loven dat ze écht uw dochter, broer of goede vriend 
zijn. Ze appen of sms'en over uw kinderen, uw werk 
of iets wat onlangs is gebeurd. De oplichter heeft deze 
gegevens gevonden op internet. Op Marktplaats waar 
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u iets verkocht heeft, op Facebook of bijvoorbeeld Lin-
kedIn.  

Het beste is nooit geld over te maken als de vraag via 
Whatsapp of sms komt. Bel het nummer terug, zorg 
voor bewijs. Is het u toch overkomen, stel uw bank op 
de hoogte en doe aangifte.  

 

Eikenprocessierups 

De gemeente Zeist pakt dit voorjaar fors uit tegen de 
eikenprocessierups. Vorig jaar was er veel overlast 
van de eikenprocessierups en bleken de genomen 
maatregelen niet voldoende. 

De gemeente gaat de strijd aan op een aantal manie-
ren: preventief met het bestrijdingsmiddel Xentari, 
wegzuigen van nesten en door het aantrekken van 
natuurlijke vijanden, zoals mezen. Niet elke plek in 
Zeist is geschikt voor iedere bestrijdingsmethode. In 
het Lyceumkwartier zijn veel nestkastjes opgehangen 
om mezen aan te trekken. Daar waar kastjes hangen 
worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het weg-
zuigen van rupsennesten is vorig jaar een succes ge-
bleken, deze zomer wordt de menskracht voor deze 
bestrijdingsvorm verdubbeld. 
 

 
 

Overigens zijn de maatregelen niet onomstreden. 
Xentari maakt alle leven in de boom dood en dus ook 
de larven van zeldzame vlinders.  

Zeist krijgt glasvezel, maar niet open 

De gemeente Zeist heeft gekozen om glasvezel uit 
te rollen in Zeist met KPN. Dat is tegen de wens van 
het bewonersinitiatief dat liever met het Zeister be-
drijf E-Fiber in zee was gegaan. E-Fiber biedt ruimte 
aan elke aanbieder van internet, tv en bellen en het 
is daardoor minder duur, aldus het initiatief. Het is 
een hard gelag voor E-Fiber. 

Het bewonersinitiatief is verbaasd over de keuze 
voor KPN.  KPN biedt namelijk geen ‘open netwerk’, 
waardoor er slechts gekozen kan worden tussen de 
verschillende bij KPN aangesloten bedrijven. Een 
glasvezel-abonnement voor een 1Gbit/s internetaan-
sluiting is bijvoorbeeld 35 procent duurder. Het be-
reikbaar en betaalbaar maken van supersnel internet 
voor alle inwoners van Zeist, zoals ook de gemeen-
teraad had goedgekeurd, staat daarmee onder druk. 
Vanaf eind 2020 begint stapsgewijs de aanleg van 
glasvezel aan huis.  

Enquête gemeente omgevingswaarden 

De gemeente Zeist houdt een enquête onder burgers 
over hun voorkeuren voor de toekomst van hun 
(wijk)omgeving. Blijkbaar worden hiervoor selectief 
respondenten uitgenodigd, want wij werden niet over 
deze enquête geïnformeerd.  Als u toch richting ge-
meente uw voorkeuren kenbaar wilt maken over de 
toekomst van uw directe woonomgeving dan is het 
misschien raadzaam deze enquête even in te vul-
len.  U maakt het werk van het verenigingsbestuur bo-
vendien wat makkelijker als u daarbij antwoorden 
geeft die in lijn zijn met de eerder tijdens de ALV vast-
gestelde Visie Leefomgeving Lyceumkwartier. Hierbij 
de link naar de enquête:  

https://nl.research.net/r/toekomstZeist   

Net voor het versturen van deze nieuwsbrief stond de 
enquête nog online. Uiteraard kunnen we niet garan-
deren dat dat morgen nog zo is… 
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Insectvriendelijke bermen 
De gemeente staat niet onwelwillend tegenover de 
plannen om de bermen in de wijk wat insectvriendelij-
ker te maken, zo laten buurtbewoners Henriette 
Broersen en Lieke Geers weten. Dit past ook goed in 
het gemeentebeleid om de overlast van de eikenpro-
cessierups te bestrijden met het aantrekken van me-
zen.  

Om insecten te beschermen zal de gemeente het 
maaibeleid moeten aanpassen: later in het jaar begin-
nen en minder vaak maaien. Aangepast maaien vindt 
al plaats in de wijk Kerckebosch op initiatief van de 
buurtvereniging daar. 

Het plan is om dit najaar te be-
ginnen met het planten  van 
botanische bloembollen, zoals 
krokus. De gemeente kijkt of 
daar geld voor vrijgemaakt kan 
worden en vraagt bewoners 
om de bollen zelf in de groen-

strook voor eigen huis te zetten. Het idee is er een 
buurtinitiatief van te maken. Volgend voorjaar wordt 
een begin gemaakt met het planmatig inzaaien van 
wilde bloemen. 

Uw tuin een Heuvelrugtuin? 

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), het IVN en 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn sinds vorige 
maand een project gestart om tuinen van particulieren 
en organisaties meer te betrekken bij de natuur en het 
Nationaal Park. Het idee is meer natuur in je tuin toe 
te laten.  

Er worden nog bewoners, bewonersinitiatieven, zelfs 
gemeenten gezocht om hier aan mee te doen. Het 
Beauforthuis is er als eerste mee begonnen. 

Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60% uit 
groen, er wordt gifvrij in getuinierd, biedt beschutting 
voor vogels en insecten en er staan planten die pas-
sen in de natuurlijke omgeving. Meer informatie op 
www.jouwheuvelrugtuin.nl 

Fase 2 natuurbranden en 112 

De brandweer en natuurbeheerders zijn momenteel 
extra alert. Door aanhoudende droogte is de kans op 
een snel uitbreidende natuurbrand hoog of zeer 
hoog. In de provincie Utrecht geldt daarom vanaf vrij-
dag 15 mei fase 2 voor natuurbranden. Voor een 
overzicht van incidenten waarbij de brandweer is be-
trokken, kijk op onze verenigingswebsite: 

https://www.lyceumkwartierzeist.nl/ 

 

Vereniging Lyceumkwartier Zeist 

Bestuur  
Sjoerd Schaafsma (voorzitter) 
Claire van Oirsouw  (secretaris) 
Erik Toering (bestuurslid en penningmeester a.i.) 
Linda Arendsen (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-uit-
wisseling 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 en betrokken leden worden uitgevoerd.  

Nieuwsbrief   
2 x per jaar informeert het bestuur alle leden met een 
nieuwsbrief. Suggesties voor nieuwsberichten kunt u 
mailen naar lyceumkwartier@gmail.com.   

 

Nog geen lid? Meld u aan via de website! Vraag 
ook uw buren of ze al lid zijn… 


