
De renovatiewerkzaamheden zijn in volle gang. Het is 
bijzonder om te zien hoe de eerste woningen na een 
fase van sloop en opbouw hun oorspronkelijke vorm 
weer terug hebben. Met zorg en aandacht herstellen 
de timmerlieden van Van Dillen de oorspronkelijke 
details weer in ere; echt vakmanschap!

Planning
We hebben de afgelopen periode slecht weer gehad. 
Het regende vaak en hevig. Hierdoor moest de aan-
nemer regelmatig het werk stilleggen of zaken afdek-
ken. Dit heeft helaas gevolgen voor de planning.

De oplevering van Fase 1, Pleineslaan 34 t/m 50, 
verwachten we in januari/februari 2018. Aansluitend 
wordt met Pleineslaan 25 t/m 41, gestart. 

Uiteraard zullen wij u tijdig op de hoogte stellen 
van de definitieve oplevering. Zoals vastgelegd in 
het sociaal statuut, stellen we betrokken bewoners 
minimaal twee weken van tevoren op de hoogte van 
de definitieve oplevering.  
 
Wijzigingen
Bij een renovatie zien we vaak dat tijdens de uitvoe-
ring van de werkzaamheden de situatie in werkelijk-
heid anders is dan van te voren is aangenomen. Het 
is dan nodig om het bouwplan daarop aan te passen.

Informatie en contact
Aannemersbedrijf Van Dillen: contactpersoon  
Ton de Bruyn (uitvoerder). Heeft u vragen of last 
van de werkzaamheden? Ziet u iets op de bouw-
plaats buiten werktijden dat niet pluis is? Neem 
dan contact op met de aannemer, (0345) 50 90 60.

Namens Woongoed Zeist zijn Koos Hofman en 
Corinne de Lorijn uw aanspreekpunt. U kunt hen 
tijdens kantooruren bereiken via (030) 693 66 00.

Nieuwsbrief renovatie Pleineslaan

Voor u ligt nieuwsbrief 16 van het project Pleineslaan in Den Dolder.
In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken rondom de renovatie 
van de 18 woningen aan het plein.

Wij informeren u graag over 
de volgende wijzigingen:

 Na-isolatie spouw; om de wonin-
    gen te voorzien van een energielabel
    A is spouwisolatie voorgesteld. De  
    spouw is de open ruimte tussen de bin-
    nen- en de buitenmuur. Bij het blootleggen 
    van de spouw is gebleken dat de spouw van 
    Fase 1 niet geschikt is voor na-isolatie. Bij Fase 1 
    isoleren we daarom de gevel met voorzetwanden.

  Plaats toiletpot is gewijzigd: zie tekening hieronder. 
    Windveren; de windveren langs het dak wilden we 
    laten vervallen, om zo het historische beeld terug 
    te krijgen. Helaas is dit niet mogelijk. De windve- 
    ren zijn nodig om het water van het dak goed naar 
    de goot te krijgen. Bij huisnummers 34 en 36 is dat 
    al goed zichtbaar.

Kom binnen kijken!
Op dinsdag 31 oktober bent u van harte welkom 
om binnen te kijken bij huisnummers 34 en 36. 
Tussen 15.30 en 16.30 uur. Als in alle woningen van 
Fase 1 binnenwanden staan, nodigen we de 
bewoners uit voor een meetdag. Dan kunt u 
bijvoorbeeld alvast de gordijnen inmeten.


