
Voorbereidend onderzoek 

Inspecteurs van het technische bureau Bargmann en 
van Ek Bouwconsulting, onderzochten de technische 
staat van de woningen. Ze zijn in sommige woningen 
binnen geweest en verzamelden veel informatie. De 
resultaten van dit onderzoek gebruiken we om te kij-
ken wat er nodig en wat er mogelijk is. Ook houden 
we bij het maken van het renovatieplan rekening met 
de zaken die u als onze huurder, belangrijk vindt om 
te verbeteren aan de woning. 

 
Meedenken?  

Samen gaan we nadenken over prettig wonen. 
Daarvoor betrekken we bewoners bij de renovatie-
plannen. De bewonerscommissies uit de wijk zijn 
uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ook bewoners 

Informatie en contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Corrine de 
Lorijn, medewerker bewonersparticipatie. 

corrine.delorijn@woongoedzeist.nl 
(030) 693 66 00. 

Meer informatie vindt u ook op: 
www.woongoedzeist.nl/verzetswijk
De oude website bestaat niet meer!

Nieuwsbrief renovatie eengezinswoningen Verzetswijk

Goede en betaalbare woningen in Zeist. Met maatwerk waar de buurten om 
vragen. Dat vinden wij belangrijk! De eengezinswoningen in de Verzetswijk 
zijn aan een opknapbeurt toe. In deze nieuwsbrief vindt u daar informatie 
over.

die zich eerder bij ons aan-
meldden om mee te denken bij 
de aannemersselectie, waren van 
de partij.

Samen met de bewonerscommissies 
richten we per buurt een klankbordgroep 
op waarmee we verder praten over de renova-
tie in hun eigen buurt. We knippen de Verzetswijk 
namelijk op in een paar delen, zie het kaartje op de 
volgende pagina.  

Wilt u meedenken over de invulling van de renova-
tieplannen? Meld u dan aan voor deelname aan een 
klankbordgroep. Geef u op bij Corrine de Lorijn (zie 
gele kader).



 
Globale planning:

Deelplan 1
Complex 4 (RKwbv, 49 woningen) 
Start: voorjaar 2018        Gereed: voorjaar 2019 

Deelplan 2a & 2b
Complex 2218 en 2250 (62 + 45 woningen) 
Start: najaar 2018           Gereed: najaar 2019

Deelplan 3a & 3b
Complex 2206 en 2219 (48 + 52 woningen) 
Start: winter 2018          Gereed: winter 2019  

Renovatie eengezinswoningen  

De eengezinswoningen in de Verzetswijk zijn toe aan 
een flinke opknapbeurt. 

De voorlopige grove planning staat hiernaast. Deze 
planning stemt Woongoed Zeist nog af met de aan-
nemer die het werk gaat uitvoeren. 

Het is de bedoeling dat uw woning in bewoonde 
staat wordt gerenoveerd, u hoeft dus niet  
(tijdelijk) uw woning uit.

Woongoed Zeist wil de woningen energiezuiniger 
maken, de keukens, toiletten en badkamers vernieu-
wen en de buitengevels opknappen.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd, gaan we 
nog - met de aannemer en de klankbordgroepen 
- verder uitwerken. Ook maken we nog afspraken 
over vergoedingen (bij schade of overlast), de duur 
van de werkzaamheden enzovoort.

Lege woningen 

Af en toe komen er woningen leeg. Een deel van 
deze woningen gaan we gebruiken als modelwoning 
of rustwoning. 


