
 

 

 

NIEUWSBRIEF RENOVATIE 
PLEINESLAAN 
Nummer 14 mei 2017 

 

Voor u ligt nieuwsbrief 14 van het project 

Pleineslaan in Den Dolder. 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de laatste stand van zaken rondom 

de renovatie van de 18 woningen aan het 

plein. 

 

De werkzaamheden zijn in volle gang. Het is 

bijzonder en spannend om te zien hoe, met 

behoud van de oude gevel, er een mooi nieuw 

huis ontstaat. De monumentale uitstraling 

maar dan wel een huis met het comfort en de 

energiezuinigheid van deze tijd. 

 

Wijzigingen in aanpak 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering komen 

zaken naar voren die we niet kunnen uitvoeren 

zoals van tevoren bedacht was. Naar 

aanleiding hiervan zijn onderstaande 

wijzigingen door gevoerd: 

 

 Meterkast: alle woningen krijgen een 

meterkast (verplicht gesteld door de 

NUTS bedrijven). De meters worden uit 

de kelder gehaald. De meterkast komt 

in de woonkamer (zie afbeelding); 

 Woning scheidende wand vanaf 1e 

verdieping wordt om 

uitvoeringstechnische redenen ook 

vervangen. Hierdoor verdwijnen de 

schoorsteenkanalen. 

 

 

Verwachte planning 

We verwachten dat de oplevering van fase 1: 

de woningen met de even nummers, ongeveer 

rond de jaarwisseling plaatsvindt. Zoals 

vastgelegd in het sociaal statuut, stellen we 

betrokken bewoners minimaal twee weken van 

tevoren op de hoogte van de definitieve 

oplevering. 

De start van fase 2: de woningen met de 

oneven nummers staat gepland januari 2018 

en de oplevering zomer 2018. 

 

Procedure omgevingsvergunning 

Enkele huurders hadden bezwaar ingediend 

tegen de omgevingsvergunning. Dit bezwaar is 

door de gemeente ongegrond verklaard. 

 

 

Procedure tegen renovatieplan 

Het bezwaar dat enkele huurders tegen het 

renovatieplan indienden, is door de rechter 

behandeld. De rechter heeft Woongoed Zeist in 

het gelijk gesteld. Door deze uitspraak kan 

Woongoed Zeist alle 18 woningen aan het plein 

renoveren. 

 

 
 

 

 

 

Uitkiezen van keuken, badkamer en 

extra’s 

In juni gaan de huurders van de even 

nummers hun keuken, badkamer, en extra 



 

 

 

 

bewonersopties uitkiezen. De keuze 

mogelijkheden sturen we van te voren op. Met 

daarin een afspraak wanneer u langs kunt 

komen om uw keuzes door te geven. Deze 

gesprekken vinden plaats in de bouwkeet van 

de aannemer. 

 

Contact 

Aannemersbedrijf Van Dillen: contactpersoon 

Ton de Bruyn (uitvoerder). Telefoonnummer: 

06 22 19 81 95. 

Heeft u vragen of last van de werkzaamheden? 

Ziet u iets op de bouwplaats buiten werktijden 

dat niet pluis is? Neem dan contact op met de 

aannemer via telefoonnummer  

(034) 550 90 60. 

 

Namens Woongoed Zeist is Koos Hofman 

(opzichter) uw aanspreekpunt. U kunt hem 

tijdens kantooruren bereiken via  

(030) 693 66 00. 

Verder werken namens Woongoed Zeist aan dit 

project: 

Sietske Som de Cerff, projectmanager;  

Corrine de Lorijn, medewerker 

projectparticipatie: 

corrine.delorijn@woongoedzeist.nl. 
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