
In november ontving u informatie over de planvorming in uw wijk. En beloofden we in december meer informatie 

te geven. Dit is de laatste nieuwsbrief die u van Seyster Veste ontvangt. Vanaf 1 januari 2017 gaan we samen met 

de Kombinatie verder als Woongoed Zeist en maakt het vertrouwde paars/groen, plaats voor geel- en grijstinten! 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we afwegen en 
onderzoeken hoe we de wijk weer helemaal ‘klaar voor de 
toekomst kunnen maken’. Hiervoor deden we bijvoorbeeld 
onderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen. Onze 
conclusie uit deze onderzoeken is dat we liever niet renoveren. 
Nu onderzoeken we of sloop/nieuwbouw mogelijk is. Hieronder 
vindt u de eerste stappen die we hebben gezet of in 2017 willen 
zetten. Dan weet u in grote lijnen wat u komend jaar te wachten 
staat. We zijn afhankelijk van de gemeente Zeist, dus houd er 
rekening mee dat ons stappenplan heel globaal is. 

Stap 1: Uitvoeren van diverse onderzoeken
In de periode 2014-2016, zijn er diverse onderzoeken 
uitgevoerd. U heeft al informatie ontvangen over het uitgevoer-
de bewonersonderzoek, het technische onderzoek naar de 
woningen en het gesprek met de gemeente Zeist.

Stap 2: Onderzoek naar sloop/nieuwbouw
Een belangrijke stap in het onderzoek naar sloop/nieuwbouw is 
het standpunt van de gemeente Zeist over de toekomst van de 
buurt. Om hierover een besluit te kunnen nemen heeft de 
gemeente Zeist een schets nodig van de buurt, zoals we die 
ongeveer willen hebben. Dit noemen we een stedenbouwkun-
dige schets. Natuurlijk heeft de gemeente Zeist (en Woongoed 
Zeist) ook nog andere zaken nodig om tot een beslissing te 

komen. Alle voordelen en nadelen van renovatie en 
sloop/nieuwbouw moeten op een rijtje worden gezet. De 
stedenbouwkundige schets is hier een onderdeel van.

Hoe ziet een stedenbouwkundige schets er uit?
Bij het maken van een stedenbouwkundige schets houden we 
rekening met nieuwe woningen die Woongoed Zeist en de 
gemeente Zeist wil bouwen. We willen wat meer woningen 
terugbouwen. De buurt is nu ruim van opzet (brede straten), met 
veel groen. Dit moet behouden worden in de stedenbouwkun-
dige schets. De sfeer van de buurt vinden we ook belangrijk, 
daarom kijken we ook naar verschillende ‘architectuurbeelden’. 
Ons uitgangspunt voor Griffensteijn is: een mooie woonbuurt 
waar men graag wil wonen. We willen de stedenbouwkundige 
schets in mei 2017 hebben.

Seyster Veste wordt Woongoed Zeist
 
In het nieuwe jaar vindt u ons aan de Steniaweg 44. 
We zijn maandag t/m donderdag geopend van 8.00 
tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

kijk ook eens op: www.woongoedzeist.nl/griffensteijn
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Stap 3: Startbesluit
We denken dat we halverwege 2017 een keuze kunnen maken 
tussen renoveren en sloop/nieuwbouw en dat we die dan 
kunnen voorleggen aan de gemeente Zeist. Bewoners in de 
buurt hebben dan kunnen meedenken over de stedenbouwkun-
dige schets en er is een ‘voorkeurs scenario’ (een plan voor de 
buurt dat we verder willen uitwerken). Op dat moment vragen 
we het college van B&W en de toezichthouders van Woongoed 
Zeist (Seyster Veste bestaat dan niet meer) om in te stemmen 
met het ‘voorkeurs scenario’.

Als de gemeente Zeist positief beslist en onze toezichthouders 
het er ook mee eens zijn, maken we een vervolgplanning om de 
plannen uit te werken. Dat kan nu nog niet, omdat de planning 
erg afhangt van deze beslissing.
   

Meedenken
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u om mee te denken over 
de plannen voor de buurt. Het gaat immers niet alleen om 
woningen, maar vooral om de mensen die er wonen. U maakt 
samen de buurt!

Meedenken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door u 
op te geven om mee te denken over een specifiek onderwerp, 
actief mee te denken als lid van (een nieuw op te richten) 

commissie of thuis vanuit uw luie stoel mee te doen aan ons 
Online Panel.

De stedenbouwkundige schets (zie onder stap 2) is het eerste 
onderwerp waar we buurtbewoners vragen om over mee te 
denken. We weten nog niet precies op welke manier. Maar u 
ontvangt daar tijdig informatie over.

In november deden we een oproep om mee te denken; een 
aantal buurtbewoners heeft zich al opgegeven. In 2017 maken 
we een afspraak met deze mensen om de stappen uit te leggen 
en kennis met elkaar te maken.

 
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog 
vragen? Neem dan gerust contact op met  
Erica Steehouder. Stuur een e-mail naar: 
griffensteijn@woongoedzeist.nl 
of bel (030) 693 66 00.  

Wij wensen u alvast een fijne jaarwisseling!
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