
Klankbordgroep komt bij elkaar 
 
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om lid te 
worden van de klankbordgroep om mee te praten 
over de renovatie. Een aantal buurtbewoners heeft 
zich daarvoor aangemeld. Op 2 oktober hebben we 
de eerste afspraak en kennismaking met de klank-
borgroep. We kijken er naar uit! 
 
 
Aannemers aan het rekenen  

Op dit moment denken er drie aannemers na over 
een goed plan om de woningen te renoveren. Zij 
komen met een voorstel waarin staat wat er moge-
lijk is en wat dat kost. Het beste voorstel werken we 
verder uit. Dat doen we in overleg met de klankbord-
groep. Begin 2018 organiseren we een informatie-
bijeenkomst waarin we u een plan laten zien. 

Nieuwsbrief renovatie eengezinswoningen Filips van Bourgondiëlaan

In juni ontving u een nieuwsbrief over de toekomstige renovatie van de 
eengezinswoningen aan de Filips van Bourgondiëlaan. De woningen zijn toe 
aan een opknapbeurt. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de voort-
gang én over de renovatie van de seniorenwoningen (de lage woningen) in 
uw straat.  

U ontvangt ruim van tevoren 
een uitnodiging.

Draagvlakmeting en afspraken

Na de informatiebijeenkomst begin 2018, vragen 
we bewoners om in te stemmen met het renova-
tievoorstel dat er dan ligt. Dat heet een draagvlak-
meting. Als 70 % van de bewoners het eens is met 
het plan, dan kunnen we beginnen met de renova-
tiewerkzaamheden.  

Natuurlijk gaat het dan niet alleen om het plan dat 
er ligt. Maar ook om afspraken over bijvoorbeeld 
de vergoeding die u krijgt voor het ongemak die de 
werkzaamheden geven.     

 
Globale planning:

Complex 3152 (113 woningen)                                  

Informatiebijeenkomst:  begin 2018
Draagvlakmeting:   begin 2018
Start werkzaamheden:  zomer 2018          
Gereed:     zomer 2019  

 Let op: deze planning kan nog wijzigen.



Informatie en contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Corrine de 
Lorijn, corrine.delorijn@woongoedzeist.nl 
(030) 693 66 00 (maandag, dinsdag en don-
derdag). 

Met vragen over de renovatie van de senio-
renwoningen kunt u terecht bij Erica Stee-
houder, erica.steehouder@woongoedzeist.nl
(030) 693 66 00 (maandag t/m vrijdag).

De renovatie van de 12 seniorenwoningen aan de 
Filips van Bourgondiëlaan gaat binnenkort van 
start. De voordeuren zijn al vervangen en begin 
oktober gaat de aannemer verder met de andere 
werkzaamheden. Deze renovatie staat los van de 
plannen voor de eengezinswoningen. 

Bouwbedrijf Van Dillen uit Culemborg voert de 
werkzaamheden uit. Op 2 oktober start deze met 
blok 1 (zie afbeelding hieronder). In de week van 
9 oktober beginnen de werkzaamheden bij 
blok 2. Vervolgens in de week van 16 oktober bij 
blok 3 en als laatste in de week van 23 oktober 
bij blok 4.

In totaal duren de werkzaamheden ongeveer 
twee maanden. Natuurlijk is dit afhankelijk van 
het weer. Bij slecht weer kunnen de werkzaam-
heden namelijk iets langer duren. 

Renovatie 12 seniorenwoningen, wat merkt u daarvan?

Overlast?

De werkzaamheden worden per blok van drie 
woningen uitgevoerd. De aannemer werkt tus-
sen 7.30 en 17.00 uur. Dat geeft natuurlijk veel 
bedrijvigheid rondom de seniorenwoningen. 

Daarnaast maakt de aannemer bij elk blok een 
bouwplaats op de parkeerplaats. Dit is nodig 
voor opslag van de bouwmaterialen. Hierdoor 
zijn er tijdelijk wat minder parkeerplaatsen 
beschikbaar. 

De aannemer probeert overlast tot een mini-
mum te beperken. Mocht u toch hinder onder-
vinden van de werkzaamheden dan vragen wij u 
contact op te nemen met de uitvoerder 
Roy van Elst. Hij is te bereiken op het telefoon-
nummer (0345) 50 90 60.


