
Een plan om de buurt op te knappen is er nog 
niet, wel hebben we uitgangspunten geformu-
leerd: 

We denken aan het slopen van de huurwoningen 
aan de Jacoba van Beierenlaan, Cornelis Schellin-
gerlaan en Ridderschapslaan. Om deze te ver-
vangen door nieuwbouwwoningen die weer lang 
mee gaan en energiezuinig en comfortabel zijn.

Als we nieuwe woningen gaan bouwen, dan zijn 
die beschikbaar voor de huidige huurders en ver-
gelijkbaar met de huidige woningen. Ze zijn qua 
type vergelijkbaar en betaalbaar. 

Nieuwe woningen kunnen op dezelfde plaats 
gebouwd worden. De ruime opzet van de buurt 
willen we behouden. En er komen niet meer 
woningen bij.

Informatie en contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan  
Erica Steehouder, medewerker 
projectparticipatie. 

griffensteijn@woongoedzeist.nl 
(030) 693 66 00. 

Meer informatie vindt u ook op: 
www.woongoedzeist.nl/griffensteijn

Nieuwsbrief Griffensteijn
Zoals u weet wil Woongoed Zeist uw buurt graag opknappen. Deze zomer ont-
ving u een nieuwsbrief. Daarin schreven we wat er de afgelopen tijd gebeurd 
was en beloofden we u in het najaar een nieuwe nieuwsbrief te sturen. Die ligt 
nu voor u. 

Wel uitgangspunten, 
maar nog geen plan

Uitgangspunten zijn natuurlijk 
prima, maar waarom is er nog 
steeds geen plan? De huurwonin-
gen aan de Jacoba van Beierenlaan, 
Cornelis Schellingerlaan en 
Ridderschapslaan staan op de gemeente-
lijke monumentenlijst. Voordat we plannen 
kunnen maken, moet duidelijk zijn wat er met 
deze monumentale status gebeurt. Aan 
woningen met een monumentale status mag je 
namelijk weinig veranderen. 

Daarom hebben we de gemeente Zeist ge-
vraagd om de monumentale status op te heffen. 
We gingen er vanuit in september duidelijkheid 
te hebben. Maar helaas is er nog geen beslissing 
genomen over de monumentale status. 



Zodra we meer weten, dan kunnen we 
starten met de planvorming voor de buurt 
en hoort u natuurlijk van ons. Bij het maken 
van een  plan betrekken we de bewoners.

We lopen nu wat vertraging op, maar hopen 
dat weer goed te maken verderop in de 
planvorming.

"Woongoed Zeist, houd ons op de 
hoogte" 

Een heel terecht verzoek van een paar 
bewoners uit de buurt. Onzekerheid vindt 
namelijk niemand prettig. We hebben met 
deze bewoners afgesproken regelmatig een 
nieuwsbrief te sturen. Ook als er niet veel 
nieuws te melden is.

Is er iets kapot?

De woningen zijn oud en de - bij ons beken-
de - problemen zoals tocht, gehorigheid en 
vocht, kunnen we niet 1,2,3, oplossen. Maar 
is er iets stuk? Dan wordt dat gemaakt.  
Zolang de woningen er staan, worden 
problemen opgelost! Twijfel dus niet, maar 
neem contact met ons op.

Dat kan telefonisch of via ons huurderpor-
taal, www.mijnwoongoedzeist.nl. 

Tijdelijke verhuur

Woningen die leeg komen, verhuren we op dit 
moment niet met een 'vast' huurcontract. Maar-
leegstand is natuurlijk niet goed voor de leef-
baarheid van de en maakt de kans op vandalisme 
groter. Daarom worden leegkomende woningen 
tijdelijk verhuurd. AdHoc verzorgt voor ons de 
tijdelijk verhuur. We hebben goede ervaringen 
met AdHoc. 


