
FAQ 

Prinses Margrietlaan 137 t/m 234 (Flat 9) 

 
Wanneer komen jullie op huisbezoek? 
Zodra er meer bekend is over de woningen, komen we op huisbezoek. Wanneer dit precies is, 
kunnen we nu nog niet zeggen. 

 
Wat voor nieuwbouwwoningen worden er voor ons gebouwd? Zijn daar ook 

eengezinswoningen bij? 
Er worden twee appartementencomplexen gebouwd op de plaats waar flat 8 (Prinses Margrietlaan 
235 t/m 270) stond. Er staan geen eengezinswoningen gepland in deze fase van het project. 

 
Waar komen deze woningen te liggen? 
Op de plek waar flat 8 (Prinses Margrietlaan 235 t/m 270) stond. 

 
Ik wil niet wachten op een nieuwbouwwoning maar ik wil nu al verhuizen naar een 
woning buiten Kerckebosch. Kan dit? 
Ja, u kunt sinds 1 juli 2017 een stadsvernieuwingsurgentie bij Woongoed Zeist aanvragen. Met 
deze stadsvernieuwingsurgentie krijgt u voorrang op woningen in de regio Utrecht via WoningNet. 

 
Hoe vraag ik een stadsvernieuwingsurgentie aan? 

Dit kunt u aanvragen bij Woongoed Zeist. Het liefste door een mail te sturen aan 
info@woongoedzeist.nl met vermelding van uw inschrijfnummer van WoningNet. Het duurt 
ongeveer 1 week voordat uw aanvraag in behandeling is genomen. Van Het Vierde Huis (zij regelen 
voor de gemeente Zeist de stadsvernieuwingsurgenties) ontvangt u een bevestiging. 

 
Als ik met urgentie geen geschikte woning vindt op Woningnet, kan ik dan nog wel 
verhuizen naar een nieuwbouwwoning? 

Dat kan. Uw stadsvernieuwingsurgentie is geldig voor een half jaar. Met daarna een verlenging van 
nogmaals een half jaar.  

 
Is er voor iedereen uit onze flat een woning in de nieuwbouw? 
Dat is op dit moment nog niet bekend. Tijdens een huisbezoek komen bespreken we uw 
persoonlijke situatie. 

 
Gaat mijn huur omhoog in een nieuwbouwwoning? 
Dat is op dit moment nog niet bekend. 

  
Wat gebeurt er met de woningen die leeg komen in onze flat? 
Deze woningen worden tijdelijk verhuurd onder de leegstandswet door Ad Hoc beheer. 

 

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over het project? 
Uw vragen kunt u stellen aan de medewerker projectparticipatie van Woongoed Zeist. Dit is Kirsti 
Hammer. Zij is te bereiken via 030 693 66 00 of via info@woongoedzeist.nl 
Iedere donderdagmiddag houdt zij spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur in het Wijkinformatiecentrum 
aan de Graaf Lodewijklaan 15. 

 

Prinses Margrietlaan 101 t/m 136 (flat 10) 
In welke fase van het project kunnen we verhuizen naar de nieuwbouw? 
Dat is op dit moment nog niet bekend. 

 
Wat voor woningen worden er voor ons gebouwd? En welke huurprijzen horen daarbij? 
Dat is op dit moment nog niet bekend 

 
Kunnen we ook doorschuiven naar een woning in flat 11? 
Dat is op dit moment nog niet bekend 

 
Kunnen we nu al met een stadsvernieuwingsurgentie verhuizen? 
Vanaf 1 juli 2017 kunt u bij Woongoed Zeist een stadsvernieuwingsurgentie aanvragen (graag via 

de mail aanvragen met vermelding van uw inschrijfnummer van WoningNet). Met deze 
stadsvernieuwingsurgentie kunt u reageren op woningen op WoningNet in de regio Utrecht. U kunt 
geen stadsvernieuwingsurgentie aanvragen buiten de regio Utrecht. 
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Het duurt ongeveer 1 week voordat uw aanvraag in behandeling is genomen. Van Het 

Vierde Huis (zij regelen voor de gemeente Zeist de stadsvernieuwingsurgenties) ontvangt u 

een bevestiging. 
 

Hebben wij ook recht op een verhuiskostenvergoeding? 
Sinds 16 mei 2017 (peildatum) heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding. De vergoeding is op 
dit moment (prijspeil 1-2-2017) € 5910,- De vergoeding wordt in twee delen uitbetaald. Het eerste 
deel van 80%  van € 5910,- = € 4728,- krijgt u bij de huuropzegging van uw huidige woning. Het 

tweede deel van 20%= € 1182,- ontvangt u na de eindinspectie van uw huidige woning.  
 

Wanneer wordt onze flat gesloopt? 
Dat is op dit moment nog niet bekend. 

 
Bij wie kan ik terecht met mijn vragen? 

Uw vragen kunt u stellen aan de medewerker projectparticipatie van Woongoed Zeist. Dit is Kirsti 
Hammer. Zij is te bereiken via 030 693 66 00 of via info@woongoedzeist.nl 
Iedere donderdagmiddag houdt zij spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur in het Wijkinformatiecentrum 
aan de Graaf Lodewijklaan 15. 
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