
 

 

 

NIEUWSBRIEF RENOVATIE 
PLEINESLAAN 
17 juli 2017 

 

Voor u ligt nieuwsbrief 15 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. 

 

Bouwplaats 

De bouwplaats is alleen toegankelijk voor 

onze bouwpartners en nadrukkelijk niet 

voor huurders of andere geïnteresseerden. 

Wij vragen u omwille van uw eigen 

veiligheid om alleen op afspraak binnen de 

hekken te komen. Mocht u iets willen 

afstemmen met de aannemer of 

Woongoed Zeist, dan kan dat uiteraard. 

Voor het maken van een afspraak vindt u 

onze contactgegevens op de achterzijde 

van deze nieuwsbrief. 

 

Bouwhekken tijdens de bouwvak 

De bouwplaats is voorzien van 

bouwhekken. Om de bouwplaats beter te 

kunnen afsluiten, verzetten we de 

bouwhekken iets. Het pad tussen 

Pleineslaan 36 en 38 wordt zo weer 

toegankelijk. Zie onderstaande afbeelding. 

 

 
 

 
 

Verwachte planning 

De planning is ongewijzigd. We verwachten dat 

de oplevering van Fase 1, Pleineslaan 34 t/m 

50, ongeveer rond de jaarwisseling plaatsvindt.  

De start van Fase 2, Pleineslaan 25 t/m 41, 

staat gepland voor januari 2018 en de 

oplevering zomer 2018. Uiteraard zullen wij u 

tijdig op de hoogte stellen van de definitieve 

oplevering.  

 

Kijkmiddag 

U bent vast heel nieuwsgierig naar uw nieuwe 

woning. Na de zomer gaan wij een kijkmiddag 

organiseren, waarop u de gelegenheid krijgt 

om in uw woning te kijken. 

 

Bouwvak 

Van 24 juli t/m 11 augustus is het bouwvak 

vakantie. In deze periode is de aannemer met 

vakantie en liggen de werkzaamheden stil. 

Mocht zich tijdens de bouwvak een calamiteit 

voordoen op de bouwplaats dan kunt u de 

aannemer bereiken op onderstaand 

telefoonnummer: (0345) 50 90 60 

 

Namens Bouwbedrijf van Dillen en Woongoed 

Zeist wensen wij u een hele fijne zomer! 

 



 

 

 

 

 

Contact 

Aannemersbedrijf Van Dillen: contactpersoon 

Ton de Bruyn (uitvoerder).  

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  

(0345) 50 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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