
Sloopdatum flat Prinses Margrietlaan 
137 t/m 234 nog niet bekend, maar in 
ieder geval niet binnen één jaar 

Begin dit jaar kreeg u van ons een brief over 
het 'sloopbesluit'. Woongoed Zeist kondigde 
daarmee de plannen aan om uw flat te slopen. 
Dat gebeurt echter niet op korte termijn. En 
we slopen de flat natuurlijk pas als alle bewo-
ners uit de flat verhuisd zijn.

Nu het 'sloopbesluit' genomen is, kunt u een 
stadsvernieuwingsurgentie aanvragen en heeft 
u recht op een verhuiskostenvergoeding als 
u verhuist. Verderop in deze nieuwsbrief leest 
u meer over het aanvragen van een stadsver-
nieuwingsurgentie.

Wanneer we de flat gaan slopen, is nog niet 
bekend. Als we dat weten ontvangt u een brief 
waarmee we de huur opzeggen. Deze huurop-
zegging ontvangt u minstens één jaar voordat 
de flat daadwerkelijk wordt gesloopt. 

Wat bouwt Woongoed Zeist in ‘fase 4’? 

Woongoed Zeist is al bezig met de ontwikke-
ling van de huurwoningen ‘fase 4’. Dat zijn de 
nieuwbouwwoningen waar u in de toekomst 
– als u dat wilt – naartoe kunt verhuizen. De 
Bewonersprojectcommissie 'fase 4' denkt mee 
met de ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van 

Nieuwsbrief Kerckebosch nieuwbouw 'fase 4'

U heeft het misschien al gezien, de nieuwbouwwoningen in 'fase 3' zijn al 
bijna klaar. Het duurt niet lang meer voordat ze opgeleverd worden. Onder-
tussen is Woongoed Zeist gestart met de planvorming voor de nieuwbouw  
'fase 4'. Als bewoner van Prinses Margrietlaan 137 t/m 234 kan u - als u dat 
wilt - naar de nieuwbouw van 'fase 4' verhuizen. In deze nieuwsbrief vindt u 
meer informatie over de planvorming.

deze fase kijken we niet 
alleen naar de woonwen-
sen van nu, maar ook naar 
trends. De woonwensen in de 
toekomst, veranderen namelijk. 
Dat komt door de vergrijzing en de 
toename van één- en tweepersoons-
huishoudens.

Uitgangspunten voor de nieuwbouw ‘fase 4’:  
• er komen circa 80 appartementen,  

verdeeld over twee woongebouwen 
• 70 driekamerappartementen en 10 vierka-

merappartementen
• de woningen zijn betaalbaar (passend toe-

wijzen)
• de kwaliteit voldoet aan de moderne eisen

Contact
 
Vragen? Stel ze gerust aan Kirsti Hammer, 
kirsti.hammer@woongoedzeist.nl 
(030) 693 66 00. 

Noteer alvast in uw agenda:  

Op woensdag 1 november organiseren 
wij een  informatieavond. U hoort dan de 
laatste stand van zaken en kunt bij ons 
terecht met al uw vragen. Een uitnodiging 
ontvangt u nog.



Begin 2018 waarschijnlijk bekend hoe de 
nieuwbouw eruit komt te zien

Een aantal aannemers ontwerpt op dit mo-
ment een plan voor de nieuwbouw ‘fase 4’. 
Deze plannen worden besproken met de 
Bewonersprojectcommissie die hun advies op 
de plannen geeft. 

Begin 2018 hebben we dan – hoogst waar-
schijnlijk - een goed ontwerp liggen dat we u 
kunnen laten zien tijdens een huisbezoek. 

Woongoed Zeist houdt u op de hoogte over 
(onder andere) het gekozen plan en de 
planning via een nieuwsbrief.

Huisbezoek om over uw persoonlijke 
situatie te praten

Begin 2018 komt er een medewerker van 
Woongoed Zeist bij u langs om het plan aan u 
uit te leggen. En ook om met u over uw per-
soonlijke situatie en wensen te praten. 

        Let op: 
        de planning geeft een indicatie, maar kan  
        nog veranderen! 

Veelgestelde vraag:  
wat is nu precies een  
stadsvernieuwingsurgentie?

Met een stadvernieuwingsurgentie kunt u 
met voorrang reageren op woningen die 
op WoningNet worden aangeboden. U 
krijgt dus voorrang op andere woningzoe-
kenden in onze regio. 

Een stadsvernieuwingsurgentie vraagt u 
aan bij Woongoed Zeist. Het is belangrijk 
om daarbij uw registratienummer van 
WoningNet door te geven. Het Vierde Huis 
- een organisatie die de urgenties regelt - 
stuurt u een e-mail of brief over uw urgen-
tie. Staat u nog niet ingeschreven bij  
WoningNet maar wilt u wel een stadsver-
nieuwingsurgentie? Schrijft u zich dan eerst 
in bij WoningNet.

De stadsvernieuwingsurgentie is een half 
jaar geldig. Daarna verloopt uw urgentie en 
kunt u voor nog een half jaar een 
verlenging aanvragen. Heeft u na 1 jaar 
geen andere woning gevonden? Dan heeft 
u geen recht meer op een stadsvernieu-
wingsurgentie.

Van de Bewonersprojectcommissie (BPC)

De Bewonersprojectcommissie maakt zich zorgen over de plannen van Woongoed Zeist 
om 70 driekamerappartementen en 10 vierkamerappartementen te bouwen. Ze is van 
mening dat er in Kerckebosch in de toekomst geen rekening wordt gehouden met jonge 
startende gezinnen. 

Om een goed beeld te vormen wat de plannen betekenen voor u als bewoner, is  de Bewo-
nersprojectcommissie bij iedereen langs geweest. Is er bij u nog niemand van de BPC langs 
geweest, stuurt u dan een e-mail naar marcel@bewonerscommissie-kerckebosch.nl of belt 
u naar 06-22486113. 

Voor meer informatie kijkt u op de facebookpagina van de BPC 
@bewonerskerckeboschfase4. De commissie heeft ook een eigen brievenbus bij ingang D.



Op de vorige pagina heeft u gelezen dat de 
Bewonersprojectcommissie bij iedereen in de 
flat langs is geweest. 

Tijdens die bezoeken zijn er aan de commis-
sieleden veel vragen gesteld. De Bewoners-
projectcommissie heeft aan Woongoed Zeist 
gevraagd om die te beantwoorden. Natuurlijk 
doen wij dat graag!

• Kan er een informatieavond voor  
bewoners worden georganiseerd? 
Op 1 november aanstaande organiseren 
we een informatieavond. Leden van de 
BPC en medewerkers van Woongoed Zeist 
beantwoorden dan uw vragen. U ontvangt 
hiervoor binnenkort een uitnodiging.

• Ik wil wel reageren op aangeboden 
woningen in de nieuwbouw maar ik 
val vaak net boven of onder de  
financiële eisen. Kan Woongoed Zeist 
flexibel toewijzen? 
Nee, Woongoed Zeist kan helaas niet flexi-
bel toewijzen. Van de overheid moeten we 
ons houden aan het passend toewijzen. Dit 
betekent dat de huurprijs moet passen bij 
het inkomen.

• Wat gebeurt er als je boven de  
inkomensgrens zit, je kunt niet  
reageren op aangeboden woningen 
maar mag je dan wel straks in een 
nieuw appartement? 
In het verleden is in Kerckebosch afgespro 

Veelgestelde vragen

 
ken dat alle huurders 
met een vaste huurover-
eenkomst kunnen ver-
huizen naar de nieuwbouw. 
Woongoed Zeist verhuurt 90% 
van haar woningen aan mensen 
met een inkomen van € 36.165,00 
of lager. Dat moet van de overheid 
(passend toewijzen). We kijken dus naar 
het inkomen om te bepalen of een huur-
der een bepaalde woning kan huren. De 
huurders met een hoog inkomen in Ker-
ckebosch vallen in 'fase 4' binnen de uit-
zondering van het passend toewijzen. Wel 
wordt de huurprijs van een nieuwe woning 
voor deze inkomensgroep aangepast. Zij 
betalen een hogere huur dan mensen met 
een laag inkomen. In 'fase 1 en 2' waren de 
toewijzingseisen anders.

• Ik heb een AOW- of bijstandsuit-
kering of laag inkomen, kan ik een 
nieuw appartementen wel betalen? 
Ik woon al heel lang in de wijk en wil 
er graag blijven wonen. 
Ja, Woongoed Zeist verhuurt 90% van 
haar woningen aan mensen met een inko-
men van € 36.165,00 of lager. Dat moet van 
de overheid. Woongoed Zeist zorgt dat 
de huurprijs past bij het inkomen van haar 
huurders. De huurprijzen van de nieuwe 
woningen zijn nog niet bekend. Deze kan 
Woongoed Zeist pas bepalen als het ont-
werp van de nieuwe woningen helemaal 
definitief is. 

• We hebben het gevoel dat Woongoed 
Zeist en de WOM de bewoners van 
de laatste fases in de steek laat ter-
wijl we ook al heel lang wachten op 
nieuwe woningen.  
Jammer dat bewoners dit gevoel hebben. 
Woongoed Zeist en de WOM bouwen 
volgens de afspraken die er in Kerckebosch 
gemaakt zijn. 

• Ik heb een groot gezin maar kan nu 
niet verhuizen naar een nieuwbouw-
woning. Wat moet ik nu? 
Medewerkers van Woongoed Zeist komen 
nog op huisbezoek om uw persoonlijke 
situatie te bespreken. In dit huisbezoek 
bespreken we ook uw woonwens, gezins-
samenstelling en kijken we naar de moge-
lijkheden. 



Veelgestelde vragen (vervolg)

• Ik wil graag verhui-
zen naar een eenge-

zinswoning. Maar die 
worden voor deze fase 

niet gebouwd. Welke an-
dere mogelijkheden zijn er? 

Medewerkers van Woongoed 
Zeist komen begin 2018 op huis-

bezoek. Tijdens dit huisbezoek be-
spreken we uw persoonlijke situatie en 

bekijken we welke mogelijkheden er zijn.

• Ik woon al heel lang in Kerckebosch 
en wacht ook al heel lang op een 
nieuwbouwwoning. Maar door het 
passend toewijzen heb ik weinig keus 
meer. 
Voor alle huurders met een vaste huur-
overeenkomst bouwen we conform het 
Sociaal Statuut een vergelijkbare woning. 
Dit is een 3- of 4 kamerwoning op een 
verdieping.  
 
Op dit moment weet Woongoed Zeist niet 
welke huur de woningen in 'fase 4' krijgen. 
Daarvoor moet eerst het ontwerp van de 
nieuwe woningen klaar zijn. Woongoed 
Zeist moet zorgen dat de huurprijzen van 
haar woningen passen bij de inkomens van 
haar huurders. Dit heet passend toewijzen.

• Als je nu niet kiest voor urgentie ben 
je dan verplicht te accepteren wat er 
t.z.t. wordt aangeboden of kan je dan 
alsnog urgentie krijgen? 
Vanaf de peildatum kunt u met een stads-
vernieuwingsurgentie voorrang krijgen 
op andere woningzoekenden in de regio 

Utrecht. Natuurlijk is het niet verplicht 
om een stadsvernieuwingsurgentie aan te 
vragen. En er is voor iedereen een woning 
in de nieuwbouw. 
 
Maar realiseert u zich wel dat als u straks 
niet mee wilt verhuizen naar een nieuw-
bouwwoning de periode om een woning 
te vinden met een stadsvernieuwingsur-
gentie steeds kleiner wordt.  
 
De ontwerpen van de nieuwe woningen 
zijn begin 2018 gereed. Deze laten we tij-
dens het huisbezoek aan u zien. dan kunt u 
ook nog beslissen of u mee wilt verhuizen 
of niet. 

• Waarom kunnen de mensen niet 
doorschuiven naar vrijgekomen wo-
ningen met flexibiliteit van Woon-
goed en huurgewenning. 
Als er woningen beschikbaar zijn, kunt u 
doorschuiven naar een andere woning in 
Kerckebosch. Maar ook dan moet Woon-
goed Zeist zich houden aan het passend 
toewijzen. Uw inkomen moet dus passen 
bij de huurprijs. Het is niet meer mogelijk 
om huurgewenning aan te vragen. Dat is 
door het passend toewijzen veranderd.

• Ik heb een urgentie aangevraagd 
maar ik kan geen passende woning 
vinden. Heb ik dan nog recht op een 
woning in de nieuwbouw? 
Ja, u kunt dan verhuizen naar de nieuw-
bouw. Maar ook dan heeft u te maken met 
passend toewijzen. Alleen de woningen die 
voor u passend zijn, ziet u op WoningNet.


