
In de Verzetswijk staan huurwoningen van zowel 
Woongoed Zeist als de R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist. De woningen lijken veel op elkaar en zijn in 
dezelfde tijd gebouwd. Daarom trekken we samen 
op bij deze grootschalige renovatie. Dat is niet alleen 
efficiënt, het is ook belangrijk dat we de aanpak met 
elkaar afstemmen. 

Samen renoveren we in totaal 310 woningen!

Als eerste aan de beurt
De portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en Vrij-
heidsplein (54 woningen) zijn als eerste aan de beurt. 
De bewoners van deze flats weten er al van. Voorjaar 
2018 starten we met het opknappen van hun wo-
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Informatie en contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met 
Woongoed Zeist, info@woongoedzeist.nl of 
(030) 693 66 00. Voor vragen over plannen van de 
R.K. Woningbouwvereniging Zeist kunt u contact 
opnemen via info@rkwbv.nl of (030) 698 50 30.

U vindt ook informatie op : 
www.woongoedzeist.nl en www.rkwbv.nl.

Nieuwbouw en renovatie huurwoningen Verzetswijk

Samen voor een aantrekkelijke Verzetswijk! Woongoed Zeist en de  
R.K. Woningbouwvereniging willen samen de woningen in de Verzetswijk 
aanpakken. We renoveren bestaande woningen en bouwen nieuwe sociale 
huurwoningen. Met als doel: een aantrekkelijke wijk met huurwoningen die 
weer jaren meekunnen. En bovendien energiezuiniger en comfortabeler zijn. 
Daar knapt de hele wijk van op! In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie 
over de renovatie.

ningen en de flats. In juni 
organiseerde Woongoed Zeist 
portiekgesprekken om te horen 
wat de huurders van de plannen vin-
den. En vroeg wat zij belangrijk vinden om 
aan te pakken. Woongoed Zeist werkt nu een 
plan uit, dat in het najaar aan de huurders wordt 
gepresenteerd. 

Renovatieplannen eengezinswoningen 
Naast de bekende portiekflats bestaat de buurt 
voor een groot deel uit eengezinswoningen. Veel-
daarvan (in totaal 256 woningen) zijn toe aan een 



 
Voorlopige planning

Op het kaartje hieronder ziet u de deelplannen. 
We renoveren telkens een paar bij elkaar liggende 
woonblokken tegelijk. Natuurlijk informeren en 
betrekken we de bewoners waar het om gaat bij de 
renovatie. 

Dit is de globale planning:
Nieuwbouw A.C. Kerkhofflaan (A) 
start: begin 2018  gereed: 2018

Renovatie T. Brandsmalaan en Vrijheidsplein (B)  
start: voorjaar 2018  gereed: najaar 2018

Renovatie eengezinswoningen Deelplan 1
start: voorjaar 2018  gereed: voorjaar 2019

Nieuwbouw Cornelis Vlotlaan (C) 
start: najaar 2018  gereed: zomer 2019

Renovatie eengezinswoningen Deelplan 2a en 2b
start: najaar 2018  gereed: najaar 2019

Renovatie eengezinswoningen Deelplan 3a en 3b
start: winter 2018  gereed: winter 2019
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flinke opknapbeurt. We gooien natuurlijk niet 
de hele wijk tegelijk op de schop, maar pakken 
de renovatie in delen aan. Woonblokken die 
dicht bij elkaar staan, renoveren we ook tege-
lijk. Dat scheelt overlast. De voorlopige grove 
planning vindt u in deze nieuwsbrief. En ook 
een kaartje waarop u de deelgebieden vindt. 
Deze planning moet nog worden afgestemd 
met de aannemers die het werk gaan uitvoeren 
en is dus nog niet definitief.

8 energieneutrale nieuwbouwwoningen
Woongoed Zeist ontwikkelt samen met 
Veluwezoom Verkerk, acht ‘nul-op-de-meter’ 
eengezinswoningen. Deze sociale huurwonin-
gen zijn energieneutraal! Ze worden gebouwd 
op het braakliggende terrein aan de A.C. Kerk-
hofflaan. De vergunningaanvraag is ingediend 
en de bouw start – waarschijnlijk - begin 2018. 

Huurders van flats van Woongoed Zeist in de 
Verzetswijk krijgen de kans om te verhuizen 
naar één van deze woningen. Om daarvoor in 
aanmerking te komen moeten ze wel aan een 
aantal punten voldoen. De bewoners van deze 
flats krijgen daarover nog uitleg.

Nieuwbouw senioren appartementen
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist wil een 
aantal senioren appartementen bouwen aan 
de Cornelis Vlotlaan. Deze laan ligt midden in 
de Verzetswijk, op loopafstand van het 

Vrijheidsplein. 

De woningen zijn in eerste plaats 
bedoeld voor ouderen die al in de 

Verzetswijk wonen. Zo kunnen zij 
nog lang zelfstandig in een betaal-

bare woning in de wijk blijven 
wonen. En komen er weer 

eengezinswoningen vrij in 
de wijk! 


