
Woongoed Zeist vindt goed onderhouden woningen belangrijk. Dit jaar staan er weer 

verschillende onderhoudswerk gepland. Hieronder ziet u een overzicht van het werk.  

Bewoners krijgen bijtijds bericht dat we iets aan hun woning gaan aanpakken.  

 

Zomer 2017 

 Schilderwerk, vervangen zinken goten en houtrotherstel 

Brugakker 31-, 32-, 33-, 34-, 35-, 36- en 37-serie 

 Schilderwerk (en kozijn herstel) 

Thorbeckelaan (11 t/m 89)  en Vijverhof (1 t/m 40) in Den Dolder 

 Divers onderhoud gemeentewoningen 

 Inspectiewerkzaamheden van de badkamers (controleren doucheput, afsluitkranen, afvoer 

keuken en toilet) (flat 80-70-90 Nijenheim – Couwenhoven flat 70-80) 

 Vervangen voegwerk van het gevelmetselwerk 

Brugakker 40-, 41-, 42-, 50-, 51-, 52- en 53-serie. 

 Valbeveiliging Eldorado (gereed) 

 Isoleren plafonds in bergingen en aanbrengen LED-verlichting 

De plafonds in de bergingen van de Nijenheimflats 70, 80 en 90 en van de 

Couwenhovenflats 70 en 80. 
 

Najaar 

 Schilderwerk (en kozijn herstel) 

Noordweg Villa Gregorius (93B t/m 93G) - Sniplaan (1 t/m 15) -  

Meerkoetlaan (1 t/m 17) - Torenlaan (11 t/m 57) - Kritzingerlaan (2 t/m 43) - Willem de 

Pijperlaan (2 t/m 32) - Stamroodlaan 2 t/m 60 – Hofwijk – Marmejoh 

 Schilderwerk, vervangen zinken goten en houtrotherstel 

Brugakker 31-, 32-, 33-, 34-, 35-, 36- en 37-serie 

 Schilderwerk 

Dolderse Duinen (Ko van Millaan 1 t/m 19, Meester Willemsenlaan 1 t/m 20, Ab van 

Sprakelaarlaan 2 t/m 22 en Zuster van Overeemlaan 1 t/m 11) 

 Onderhoud mechanische ventilatie 

(diverse complexen)   

 Vernieuwen badkamer en toilet 
De eengezinswoningen in Couwenhoven 41-, 42- en 43-serie. 

 Verlichting vervangen 

(L flat–Villa Gregorius–Staatsliedenkwartier–Dreeslaan) 
 

Najaar 

 Schilderwerk Vijverhof  

(Vijverhof 1 t/m 40 alles) 

 Vervangen voegwerk van het gevelmetselwerk 

Brugakker 40-, 41-, 42-, 50-, 51-, 52- en 53-serie. 

 Inspectiewerkzaamheden van de badkamers (controleren doucheput, afsluitkranen, afvoer 

keuken en toilet) (flat 80-70-90 Nijenheim – Couwenhoven flat 70-80) 

 Werkzaamheden liftinstallatie  

(diverse complexen)  

 Diverse werkzaamheden collectieve ketel 

(diverse complexen) 
 

  



Hele jaar door 

 Brand- beveiliging werkzaamheden  

(diverse complexen) 

 CV ketels vervangen (ouder dan 18 jaar) 

(diverse complexen) 

 Leefbaarheid / schoonmaken / controleren / speeltoestellen 

(diverse complexen)  
   

In overleg met de aannemer in de planning voor 2107 

 Herstellen metselwerk  

Brugakker (40-41-42-50-51-52-53)    

 Noordweg Villa Gregorius (93B t/m 93G) - Sniplaan (1 t/m 15) -  

 Meerkoetlaan (1 t/m 17) - Torenlaan (11 t/m 57) - Kritzingerlaan (2 t/m 43) - Willem de 

Pijperlaan (2 t/m 32) - Stamroodlaan 2 t/m 60 – Hofwijk – Marmejoh 

 Thorbeckelaan (11 t/m 89)  en Vijverhof (1 t/m 40) in Den Dolder 


