
 

 

 

NIEUWSBRIEF 

OPKNAPBEURT 
Nummer mei 2017 

 

Aan de bewoners van 

Titus Brandsmalaan 1-47 

Vrijheidsplein 1-57 

 

Goed onderhouden woningen vindt 

Woongoed Zeist belangrijk. Daarom willen 

wij in de tweede helft van 2018 uw 

woning en de flat gaan aanpakken. Met 

als doel woningen die weer jaren 

meekunnen. En een energiezuiniger en 

comfortabel huis voor u als bewoner. 

 

Vertel ons wat u van uw woning vindt 

en stel uw vragen op 8 of 12 juni 

Bij deze nieuwsbrief vindt u een lijstje met 

vragen over uw woning. Wij horen graag van u 

wat u van uw woning vindt: de plussen en de 

minnen. We kunnen ons goed voorstellen dat 

deze nieuwsbrief vragen bij u oproept. Daarom 

zijn we binnenkort bij u in de flat. Wij horen 

dan graag wat u van de plannen vindt! 

 

Levert u het vragenlijstje bij 
ons in op 8 of 12 juni? 

 

Titus Brandsmalaan 

Op 8 juni staan we van 17.00 tot 19.00 uur bij 

het portiek met de huisnummers 13 t/m 23  

 

Vrijheidsplein 

Op 12 juni staan we van 17.00 tot 19.00 uur 

bij het portiek met de huisnummers 25 t/m 35. 

 

Plan van aanpak is in de maak 

Inspecteurs van Bargmann en van Ek 

Bouwconsulting zijn druk bezig geweest met 

het verzamelen van technische gegevens in de 

flats. Woongoed Zeist gebruikt de resultaten 

van dit onderzoek om een plan van aanpak te 

maken. Bij het opstellen van het plan kijken 

we ook naar wat u belangrijk vindt om te 

verbeteren aan de woning en het gebouw. In 

het plan staat straks heel precies beschreven 

wat we gaan doen.  

 

 

 

 

 

 
 

Het gaat om de volgende aandachtspunten: 

 
 onderhoud buitenkant flat plus 

verbeteren van de entrees 
 onderhoud algemene ruimtes 

 isolerende maatregelen 
 Plaatsen HR++ glas 
 Verbeteren C.V ketel en ventilatie 
 Indien afwezig plaatsen CV installatie 
 Waar nodig het plaatsen van een 

nieuwe keuken 
 Waar nodig de badkamer en de toilet 

vernieuwen 
 Waar nodig nieuwe binnen deuren. 

 

De bedoeling is dat u tijdens de 

werkzaamheden in uw woning blijft wonen. 

 

Planning 

 

2017 

 

Juni: Uw mening peilen en vragen 

beantwoorden tijdens 

portiekgesprekken 

Zomer: Keuze aannemer 

Zomer: Definitief maken plan van aanpak 

 

Najaar: Inloopbijeenkomst: presentatie 

definitief plan van aanpak aan 

bewoners 

Najaar: Huisbezoeken     

 

2018 

 

Winter 2018: Voorbereiding opknapbeurt 

door gekozen aannemer 

Voorjaar 2018:  Start uitvoering opknapbeurt 

 

 



 

 

 

 

 

 

Geeft u ons uw e-mailadres en 

mobiele nummer door? 

Om u snel en goed op de hoogte te houden, is 

het handig als u ons uw e-mailadres doorgeeft. 

Geeft u ons ook het telefoonnummer door 

waarop we u het handigst kunnen bereiken? 

Mail uw gegevens aan Corrine de Lorijn. U kunt 

haar ook bellen. Of geef uw gegevens door op 

8 of 12 juni. 
 

Contact 

Heeft u vragen of mist u informatie, dan horen 

wij dat graag van u. Hiervoor kunt u terecht bij 

Corrine de Lorijn medewerker 

bewonersparticipatie: 

corrine.delorijn@woongoedzeist.nl of via 

telefoonnummer (030) 693 66 00. 

 

 

Idee voor vernieuwde entree 

 

mailto:corrine.delorijn@woongoedzeist.nl

