
Betaalbaarheid
In 2016 zetten we nog meer dan 
voorheen in op betaalbaar wonen. 
Zowel de Kombinatie als Seyster 
Veste kozen voor een beperkte 
huurverhoging. En zetten in op 
energiezuinige woningen om de 
woonlasten te verlagen. 
Daarnaast hebben we ons 
huurbeleid voor de lange termijn 
gematigd, zodat bij Woongoed 
Zeist driekwart van de woningen 
beschikbaar blijft voor mensen 
met de laagste inkomens. 

Huurverhoging 2016
De Kombinatie en Seyster Veste 
hanteerden dezelfde huurverho-
ging. Die was net als voorgaande 
jaren, inkomensafhankelijk. Voor 
huurders met een inkomen tot 
€ 34.678 was de huurverhoging 
0,6%. De huurverhoging was ge-
middeld 1,4% bij de Kombinatie en 
1% bij Seyster Veste. 

Duurzaamheid
Eind 2016 was het gasverbruik in 
woningen van de Kombinatie 
26,6% minder dan in 2008. Dat 
komt door energiezuinige maatre-
gelen en het vervangen van onzui-
nige cv ketels. Extra inkomsten die 
Seyster Veste genereerde door de 
inkomensafhankelijke

huurverhoging, werden gestort in 
een duurzaamheidsfonds. Daaruit 
wordt bijvoorbeeld de aanschaf 
van nieuwe lichtarmaturen met led 
verlichting in Nijenheim en 
Couwenhoven betaald. Dit levert 
een besparing op algemene 
verlichting op van ongeveer 50%. 
En dat merken huurders in lagere 
woonlasten.

Bod aan de gemeente
Voor de tweede keer deden de 
Zeister corporaties ‘een bod’ op 
de gemeentelijke Woonvisie voor 
het maken van prestatieafspraken. 
Dit gebeurde in nauwe samenwer-
king met de huurdersorganisaties. 
Dat verloopt harmonieus en bevalt 
goed. Eind december 
ondertekenden we gezamenlijk de 
prestatieafspraken.

Onze buurten
De Kombinatie vroeg huurders 
naar de tevredenheid over hun 
buurt. Zij gaven gemiddeld een 7,3. 

We ondersteunen en bevorderen 
initiatieven en acties die bewoners 
ondernemen om de de buurt leu-
ker te maken. Twee voorbeelden: 

 Het openbaar toegankelijke 

schoolplein van basisschool de 
Hoeksteen, werd samen met de 
buurt opgeknapt. Het is een fijne 
plek geworden waar kinderen uit 
de buurt graag spelen.

 In Nijenheim werden mozaïeken 
gemaakt. Een groep bewoners 
maakte samen met de complexbe-
heerder en leerlingen van een ROC 
een aantal borden die zijn voorzien 
van decoratieve mozaïeken. Deze 
borden zijn opgehangen bij de 
entree van de flats. 2016 stond vooral in het teken van de op 

stapel staande fusie. Juist daardoor waren 
we indringend bezig met de vragen waarover 

het bij een corporatie echt gaat. 

Welke woningzoekenden en bewoners willen en moe-
ten we in Zeist huisvesten? Hebben we, nu en in de 
toekomst, voldoende betaalbare woningen? En hoe 
zorgen we ervoor dat die duurzaam zijn? Kunnen we 
waarmaken wat we willen en zijn er geen onplezierige 
verrassingen uit het verleden? 

Dat was een verkenning waarbij de raden van 
toezicht, huurdersorganisaties, ondernemingsraden 
en de gemeente elk op eigen wijze werden betrokken. 
Het leverde bruikbare onderdelen voor een samen-
hangend beleid op. En een agenda van voornemens 
en ambities waarmee we jaren vooruit kunnen.

Van vereniging naar stichting en verder 
Een belangrijke hobbel die we voor een fusie moesten 
nemen, was de omzetting van de Woningbouwvereni-
ging de Kombinatie in Woningstichting de Kombinatie. 

We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Met deskun-
dige begeleiding hebben de verenigingsleden in drie 
rondes van intensieve besprekingen de uitgangspun-
ten voor de omzetting geformuleerd. Daarin speelde 
invloed binnen de stichting, voor maatschappelijk 
betrokken inwoners van Zeist en de andere kernen in 
de gemeente, een sleutelrol. In januari 2016 stemden 
uiteindelijk alle bij de vergadering aanwezige vereni-
gingsleden in met omzetting van de vereniging in 
een stichting. Met de afspraak een Maatschappelijke 
Adviesraad op te richten.

Willem de Bruin en Rob Wassenberg
Bestuurders Woongoed Zeist

‘Samen Verder’

Meer lezen? U vindt onze uitgebreide jaarverslagen op www.woongoedzeist.nl/jaarverslag 

Wat deden de Kombinatie 
en Seyster Veste in 2016? 
Hier vindt u een greep 
uit onze belangrijk-
ste activiteiten 
en cijfers.



Huurderportaal

Huurders van de Kombinatie konden op mijnkom-
binatie.nl al veel huurderszaken zelf online regelen. 
En hun persoonlijke gegevens aanpassen. In 2016 
deden ze dat meer dan 4000 keer. Sinds 1 januari 
is mijnwoongoedzeist.nl actief.

Van intentie tot fusie
In juli 2016 ondertekenden de Kombinatie en Seyster Veste 
een overeenkomst met de intentie samen verder te gaan als 
één organisatie. We onderzochten de meerwaarde van een 
fusie en doorliepen een uitgebreid formeel proces. De orga-
nisaties werden onderzocht en met elkaar vergeleken. Daaruit 
bleek dat we samen meer kunnen betekenen voor het wonen 
in Zeist. Na de huurdersorganisaties en gemeente, gaf ook 
minister Blok ‘groen licht’ voor de fusie. Onder de naam 
Woongoed Zeist huizen we sinds 1 januari 2017 in het 
voormalige Kombinatie kantoor aan de Steniaweg 44 in Zeist.e
woon thuisvoelen
Dichtbij
Woongoed Zeist zorgt voor betaalbare woningen in Zeist voor 
mensen met een krappe beurs. Samen kunnen we dat beter 
doen, goedkoper, slimmer en  in de hele gemeente binnen 
gelijke kaders. Maar met maatwerk waar de buurten om 
vragen. Want thuisvoelen, dat doe je niet alleen in huis, maar 
ook in je buurt. Daarom werken we met wijkteams die ‘hun’ 
wijk goed kennen, dichtbij en persoonlijk.

Bewonerscommissies
Bij de Kombinatie waren in 2016, 12 bewonerscommissies ac-
tief, bij Seyster Veste 13 (waarvan twee projectcommissies).

Onze woningen en investeringen in 2016
de Kombinatie Seyster Veste

sociale huurwoningen 3412 3522
vrije sector 103 399
aantal verkocht 20 33
aantal (opnieuw) verhuurd 200 318
aantal woningen nieuw gebouwd 0 60
passend toegewezen * 99% 87%
huurachterstand 1,32% 1,17%
ontruimingen 3 7
investeringen in onderhoud en 
ver-beteringen van onze woningen

€ 7.086.000 € 6.225.000

directe leefbaarheidsuitgaven € 351.000 € 221.000
* Percentage goedkope woningen dat verhuurd is aan mensen met een inkomen < € 35.739

Tevredenheid huurders

de Kombinatie Seyster Veste

dienstverlening 
en contact

7,0 7,9

afhandelen 
reparatieverzoek

7,8 7,6

woning en 
onderhoud

6,8 8,0

huur opzeggen 7,3 7,9

woning betrekken 7,6 7,6

Na de sloop van de flats aan de Prinses Irenelaan, 
werden in 2016 de eerste flats aan de Prinses Mar-
grietlaan in Kerckebosch gesloopt. Heidehof, een 
appartementengebouw met 50 sociale huurwoningen 
en 10 eengezinswoningen (allemaal sociale huur) 
werden opgeleverd. De bouw van de derde fase was 
in voorbereiding, begin 2017 werd daarmee gestart. 

Voor de Montessoriflat werd een plan voor Groot 
Onderhoud gemaakt. Huurders stemden in 2014 al in 
met de plannen, de VvE begin 2015 ook. In 2015 werd 
dan ook daadwerkelijk gestart met de werkzaamhe-
den die in 2016 doorliepen. De huurwoningen kregen 
een nieuwe keuken, toilet en badkamer, eigenaren 
van een koopwoning konden desgewenst ‘meeliften’ 
met de renovatie binnenshuis. Ook werd het gebouw 
energiezuiniger, werden installaties vernieuwd en 
asbest verwijderd. Eind 2016 was de Montessoriflat 
weer uit de steigers.

Na de roerige start van het project Park Boswijk za-
gen we dat in 2016 steeds meer bewoners en andere 
partijen gaan uitkijken naar de vernieuwing. ‘Voor

beeldrenovaties’ van een aantal woningen, een trap-
penhuis en een stuk galerij werden met veel interesse 
bekeken. En voor het eerst in jaren werd er een flink 
aantal leegstaande woningen (na een ‘opfrisbeurt’) 
weer verhuurd.   

Met de bewoners van 12 seniorenwoningen aan de 
Filips van Bourgondiëlaan werden plannen ge-
maakt voor de renovatie van hun woningen. Keukens 
en badkamers worden vernieuwd en de plattegrond 
van de woning kan desgewenst gewijzigd worden. In 
2017 starten we met de werkzaamheden. De sfeer is 
goed en bewoners zijn enthousiast.  

Een ingrijpende renovatie van 18 woningen op de 
Pleineslaan werd voorbereid. Duurzaamheid en 
comfort staan hierbij centraal. En heel belangrijk: met 
respect voor de monumentale status van de huizen.

In 2016 werd gestart met de renovatie van 72 sociale 
huurappartementen in Eldorado. Alle apparte-
menten kregen een nieuwe keuken en sanitair. Door 
isolatie en zonnepanelen, werden de woningen en 
het gebouw flink energiezuiniger.

De renovatie en energetische verbetering van 24 wo-
ningen aan de Geiserlaan werd voorbereid. In 2017 
startten de werkzaamheden. 

In 2016 bereidden we de bouw van 12 extra woningen 
in woonwagencentrum Beukbergen voor. Daarmee 
realiseert Woongoed Zeist de met de gemeente 
afgesproken bouw van 66 sociale woningen op 
Beukbergen. 

De bouw van 8 ‘nul-op-de-meterwoningen’ (sociale 
huurwoningen), aan de A.C. Kerkhofflaan werd 
voorbereid. Dit worden de eerste huurwoningen in 
Zeist die niet op het gasnet zijn aangesloten.  

Een ‘greep’ uit onze projecten

Onze medewerkers

Eind 2016 werkten bij de Kombinatie 38
mensen, in totaal 34,4 fte.

Bij Seyster Veste werkten 36       
mensen, in totaal 32,7 fte.



Huurderportaal

Huurders van de Kombinatie konden op mijnkom-
binatie.nl al veel huurderszaken zelf online regelen. 
En hun persoonlijke gegevens aanpassen. In 2016 
deden ze dat meer dan 4000 keer. Sinds 1 januari 
is mijnwoongoedzeist.nl actief.

Van intentie tot fusie
In juli 2016 ondertekenden de Kombinatie en Seyster Veste 
een overeenkomst met de intentie samen verder te gaan als 
één organisatie. We onderzochten de meerwaarde van een 
fusie en doorliepen een uitgebreid formeel proces. De orga-
nisaties werden onderzocht en met elkaar vergeleken. Daaruit 
bleek dat we samen meer kunnen betekenen voor het wonen 
in Zeist. Na de huurdersorganisaties en gemeente, gaf ook 
minister Blok ‘groen licht’ voor de fusie. Onder de naam 
Woongoed Zeist huizen we sinds 1 januari 2017 in het 
voormalige Kombinatie kantoor aan de Steniaweg 44 in Zeist.e
woon thuisvoelen
Dichtbij
Woongoed Zeist zorgt voor betaalbare woningen in Zeist voor 
mensen met een krappe beurs. Samen kunnen we dat beter 
doen, goedkoper, slimmer en  in de hele gemeente binnen 
gelijke kaders. Maar met maatwerk waar de buurten om 
vragen. Want thuisvoelen, dat doe je niet alleen in huis, maar 
ook in je buurt. Daarom werken we met wijkteams die ‘hun’ 
wijk goed kennen, dichtbij en persoonlijk.

Bewonerscommissies
Bij de Kombinatie waren in 2016, 12 bewonerscommissies ac-
tief, bij Seyster Veste 13 (waarvan twee projectcommissies).

Onze woningen en investeringen in 2016
de Kombinatie Seyster Veste

sociale huurwoningen 3412 3522
vrije sector 103 399
aantal verkocht 20 33
aantal (opnieuw) verhuurd 200 318
aantal woningen nieuw gebouwd 0 60
passend toegewezen * 99% 87%
huurachterstand 1,32% 1,17%
ontruimingen 3 7
investeringen in onderhoud en 
ver-beteringen van onze woningen

€ 7.086.000 € 6.225.000

directe leefbaarheidsuitgaven € 351.000 € 221.000
* Percentage goedkope woningen dat verhuurd is aan mensen met een inkomen < € 35.739

Tevredenheid huurders
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woning en 
onderhoud
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huur opzeggen 7,3 7,9

woning betrekken 7,6 7,6

Na de sloop van de flats aan de Prinses Irenelaan, 
werden in 2016 de eerste flats aan de Prinses Mar-
grietlaan in Kerckebosch gesloopt. Heidehof, een 
appartementengebouw met 50 sociale huurwoningen 
en 10 eengezinswoningen (allemaal sociale huur) 
werden opgeleverd. De bouw van de derde fase was 
in voorbereiding, begin 2017 werd daarmee gestart. 

Voor de Montessoriflat werd een plan voor Groot 
Onderhoud gemaakt. Huurders stemden in 2014 al in 
met de plannen, de VvE begin 2015 ook. In 2015 werd 
dan ook daadwerkelijk gestart met de werkzaamhe-
den die in 2016 doorliepen. De huurwoningen kregen 
een nieuwe keuken, toilet en badkamer, eigenaren 
van een koopwoning konden desgewenst ‘meeliften’ 
met de renovatie binnenshuis. Ook werd het gebouw 
energiezuiniger, werden installaties vernieuwd en 
asbest verwijderd. Eind 2016 was de Montessoriflat 
weer uit de steigers.

Na de roerige start van het project Park Boswijk za-
gen we dat in 2016 steeds meer bewoners en andere 
partijen gaan uitkijken naar de vernieuwing. ‘Voor

beeldrenovaties’ van een aantal woningen, een trap-
penhuis en een stuk galerij werden met veel interesse 
bekeken. En voor het eerst in jaren werd er een flink 
aantal leegstaande woningen (na een ‘opfrisbeurt’) 
weer verhuurd.   

Met de bewoners van 12 seniorenwoningen aan de 
Filips van Bourgondiëlaan werden plannen ge-
maakt voor de renovatie van hun woningen. Keukens 
en badkamers worden vernieuwd en de plattegrond 
van de woning kan desgewenst gewijzigd worden. In 
2017 starten we met de werkzaamheden. De sfeer is 
goed en bewoners zijn enthousiast.  

Een ingrijpende renovatie van 18 woningen op de 
Pleineslaan werd voorbereid. Duurzaamheid en 
comfort staan hierbij centraal. En heel belangrijk: met 
respect voor de monumentale status van de huizen.

In 2016 werd gestart met de renovatie van 72 sociale 
huurappartementen in Eldorado. Alle apparte-
menten kregen een nieuwe keuken en sanitair. Door 
isolatie en zonnepanelen, werden de woningen en 
het gebouw flink energiezuiniger.

De renovatie en energetische verbetering van 24 wo-
ningen aan de Geiserlaan werd voorbereid. In 2017 
startten de werkzaamheden. 

In 2016 bereidden we de bouw van 12 extra woningen 
in woonwagencentrum Beukbergen voor. Daarmee 
realiseert Woongoed Zeist de met de gemeente 
afgesproken bouw van 66 sociale woningen op 
Beukbergen. 

De bouw van 8 ‘nul-op-de-meterwoningen’ (sociale 
huurwoningen), aan de A.C. Kerkhofflaan werd 
voorbereid. Dit worden de eerste huurwoningen in 
Zeist die niet op het gasnet zijn aangesloten.  

Een ‘greep’ uit onze projecten

Onze medewerkers

Eind 2016 werkten bij de Kombinatie 38
mensen, in totaal 34,4 fte.

Bij Seyster Veste werkten 36       
mensen, in totaal 32,7 fte.



Betaalbaarheid
In 2016 zetten we nog meer dan 
voorheen in op betaalbaar wonen. 
Zowel de Kombinatie als Seyster 
Veste kozen voor een beperkte 
huurverhoging. En zetten in op 
energiezuinige woningen om de 
woonlasten te verlagen. 
Daarnaast hebben we ons 
huurbeleid voor de lange termijn 
gematigd, zodat bij Woongoed 
Zeist driekwart van de woningen 
beschikbaar blijft voor mensen 
met de laagste inkomens. 

Huurverhoging 2016
De Kombinatie en Seyster Veste 
hanteerden dezelfde huurverho-
ging. Die was net als voorgaande 
jaren, inkomensafhankelijk. Voor 
huurders met een inkomen tot 
€ 34.678 was de huurverhoging 
0,6%. De huurverhoging was ge-
middeld 1,4% bij de Kombinatie en 
1% bij Seyster Veste. 

Duurzaamheid
Eind 2016 was het gasverbruik in 
woningen van de Kombinatie 
26,6% minder dan in 2008. Dat 
komt door energiezuinige maatre-
gelen en het vervangen van onzui-
nige cv ketels. Extra inkomsten die 
Seyster Veste genereerde door de 
inkomensafhankelijke

huurverhoging, werden gestort in 
een duurzaamheidsfonds. Daaruit 
wordt bijvoorbeeld de aanschaf 
van nieuwe lichtarmaturen met led 
verlichting in Nijenheim en 
Couwenhoven betaald. Dit levert 
een besparing op algemene 
verlichting op van ongeveer 50%. 
En dat merken huurders in lagere 
woonlasten.

Bod aan de gemeente
Voor de tweede keer deden de 
Zeister corporaties ‘een bod’ op 
de gemeentelijke Woonvisie voor 
het maken van prestatieafspraken. 
Dit gebeurde in nauwe samenwer-
king met de huurdersorganisaties. 
Dat verloopt harmonieus en bevalt 
goed. Eind december 
ondertekenden we gezamenlijk de 
prestatieafspraken.

Onze buurten
De Kombinatie vroeg huurders 
naar de tevredenheid over hun 
buurt. Zij gaven gemiddeld een 7,3. 

We ondersteunen en bevorderen 
initiatieven en acties die bewoners 
ondernemen om de de buurt leu-
ker te maken. Twee voorbeelden: 

 Het openbaar toegankelijke 

schoolplein van basisschool de 
Hoeksteen, werd samen met de 
buurt opgeknapt. Het is een fijne 
plek geworden waar kinderen uit 
de buurt graag spelen.

 In Nijenheim werden mozaïeken 
gemaakt. Een groep bewoners 
maakte samen met de complexbe-
heerder en leerlingen van een ROC 
een aantal borden die zijn voorzien 
van decoratieve mozaïeken. Deze 
borden zijn opgehangen bij de 
entree van de flats. 2016 stond vooral in het teken van de op 

stapel staande fusie. Juist daardoor waren 
we indringend bezig met de vragen waarover 

het bij een corporatie echt gaat. 

Welke woningzoekenden en bewoners willen en moe-
ten we in Zeist huisvesten? Hebben we, nu en in de 
toekomst, voldoende betaalbare woningen? En hoe 
zorgen we ervoor dat die duurzaam zijn? Kunnen we 
waarmaken wat we willen en zijn er geen onplezierige 
verrassingen uit het verleden? 

Dat was een verkenning waarbij de raden van 
toezicht, huurdersorganisaties, ondernemingsraden 
en de gemeente elk op eigen wijze werden betrokken. 
Het leverde bruikbare onderdelen voor een samen-
hangend beleid op. En een agenda van voornemens 
en ambities waarmee we jaren vooruit kunnen.

Van vereniging naar stichting en verder 
Een belangrijke hobbel die we voor een fusie moesten 
nemen, was de omzetting van de Woningbouwvereni-
ging de Kombinatie in Woningstichting de Kombinatie. 

We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Met deskun-
dige begeleiding hebben de verenigingsleden in drie 
rondes van intensieve besprekingen de uitgangspun-
ten voor de omzetting geformuleerd. Daarin speelde 
invloed binnen de stichting, voor maatschappelijk 
betrokken inwoners van Zeist en de andere kernen in 
de gemeente, een sleutelrol. In januari 2016 stemden 
uiteindelijk alle bij de vergadering aanwezige vereni-
gingsleden in met omzetting van de vereniging in 
een stichting. Met de afspraak een Maatschappelijke 
Adviesraad op te richten.

Willem de Bruin en Rob Wassenberg
Bestuurders Woongoed Zeist
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