Nieuwsbrief 'twee-onder-één-kapwoningen'
In deze nieuwsbrief voor de twee-onder-één-kapwoningen vindt u informatie
over de onderhoudswerkzaamheden en de stappen die we de komende tijd
zetten. Woongoed Zeist heeft namelijk besloten om de plannen verder uit te
werken. Met de bewoners van de Schaerweijdelaan, gaan we apart om tafel.
Even terugkijken en hoe verder
In de nieuwsbrief van juli kon u lezen dat we
de vraag van de Projectcommissie om het
plan niet verder uit te werken aan het managementteam van Woongoed Zeist gingen
voorleggen. Deze blijft bij het besluit om de
woningen aan de Schaerweijdelaan te slopen
en de twee-onder-één-kapwoningen onderhouds- en energiebesparende
werkzaamheden uit te voeren. Dit is met de
Projectcommissie besproken.
Technische opnamens

In augustus en september kwam opzichter Koos
Hofman bij u thuis. Tijdens deze technische
opname bekeek hij de woning zodat we een
goed beeld hebben van de staat van elke woning.
Hij werd hartelijk ontvangen en er werden veel
vragen gesteld. De komende weken gaan we de
gegevens verwerken. Als er tijdens het bezoek
foto’s zijn gemaakt, dan worden die natuurlijk
alleen intern gebruikt.

Informatie en contact
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan
Erica Steehouder, medewerker
projectparticipatie, (030) 693 66 00.
driehoek@woongoedzeist.nl
Meer informatie vindt u ook op:
www.woongoedzeist.nl/driehoek

Op de informatiemarkt kon
u zien welke werkzaamheden
we willen uitvoeren. Daarnaast
gaan we ook diverse vochtige
kelders behandelen. En pakken we
naast het herstellen van de voegen ook
de scheurvorming in de buitengevel aan.

Wilt u uw huis kopen?

Dat kan! Maar blijven huren kan natuurlijk ook.
Begin 2018 weten we onder welke condities we
de woningen verkopen.

Stappenplan komende periode
Wat wordt er de komende tijd gedaan? Hieronder vindt u de
belangrijkste stappen:
1. selectie aannemer
2. asbest inventarisatie (als die in uw woning
nog niet eerder is uitgevoerd)
3. Sociaal Statuut en extra keuze opties met
de Projectcommissie afspreken
4. bespreken van de resultaten technische
opnames met de Projectcommissie
5. informatiebijeenkomst voor alle bewoners
6. voorbereiden uitvoering en huisbezoeken
aannemer
7. start uitvoering werkzaamheden
3e kwartaal 2018
U ziet: er zijn nog aardig wat stappen te nemen
en een exacte planning hebben we nog niet. Die
wordt namelijk afgesproken met de aannemer
die het werk gaat uitvoeren.

