
Hoe staat het met de voorbereiding?
De afgelopen periode zijn er huisbezoeken en 
aanvullende inspecties geweest. We hebben nu 
een goed beeld van de staat van het gebouw en de 
binnenkant van de woningen. Het renovatieplan is 
verder uitgewerkt en getoetst door de welstands-
commissie, omdat de entrees er anders uit gaan 
zien. Nu vragen we een vergunning voor het re-
novatieplan aan. De presentatie aan de bewoners 
bereiden we voor. Nadat de vergunning is verstrekt 
en er voldoende draagvlak is bij de bewoners voor 
het renovatieplan, kunnen we de aannemer opdracht 
verstrekken en de werkzaamheden voorbereiden. De 
planning is om in het voorjaar 2018 te starten en in 
het najaar 2018 gereed te zijn.

Aankondiging bewonersbijeenkomst 
Eind van het jaar organiseren wij een bijeenkomst 
voor de bewoners. Samen met aannemer Heilijgers 
presenteert Woongoed Zeist dan het renovatieplan. 
U krijgt de gelegenheid om op het plan te reageren 
en uw vragen te stellen. Ook geven wij uitleg over 
het Sociaal Statuut. Daarin staat beschreven wat de 
rechten en plichten zijn van huurders tijdens een 
renovatie. U kunt het basis sociaal statuut vinden op
onze website. Het hoofdstuk renoveren in bewoon-
de staat is van toepassing op deze renovatie. Verder 

Informatie en contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Corrine de 
Lorijn, medewerker bewonersparticipatie. Zij 
werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

corrine.delorijn@woongoedzeist.nl 

Nieuwsbrief renovatie Titus Brandsmalaan 1-47 en Vrijheidsplein 1-59 
Oktober 2017

lichten we de draagvlak-
meting toe. Half november 
ontvangt u hiervoor een uitno-
diging. 

Oproep huisbezoek 6 november
Er is nog aantal bewoners waar we helaas 
nog niet in de woning zijn geweest. Het is 
belangrijk dat we binnenkijken om de keuken en 
badkamer, toilet en binnendeuren te inspecteren. 
Ook doen we een asbestinventarisatie. Op 6 novem-
ber is Woongoed Zeist na 15.00 uur bij de flat voor 
de laatste huisbezoeken. Zijn we nog niet bij u binnen 
geweest? Dan vragen wij u een afspraak in te plannen. 
Bij voorkeur op 6 november. Stuur een e-mail aan 
corrine.delorijn@woongoedzeist.nl.Of bel haar via 
(030) 693 66 00.Of bel haar via (030) 693 66 00).

In deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken van de geplande renovatie van uw 
woning. Inmiddels heeft Woongoed Zeist het plan uitgewerkt en is er meer duidelijk over de renovatie van 
uw woning. Het is bijna zo ver om de plannen aan de bewoners te presenteren. De vergunningen en de con-
tracten met de betrokken aannemer worden voorbereid. Wij willen graag in het voorjaar van 2018 starten 
met de renovatie.



2017
Najaar: Definitief maken renovatieplan
Najaar: Inspecties van alle woningen (koude 
opname)

Najaar: Inloopbijeenkomst: presentatie defi-
nitief renovatieplan aan bewoners
Najaar: Huisbezoeken voor draagvlakmeting 
en warme opnames

2018
Winter 2017/2018: vergunning traject en voor-
bereiding opknapbeurt 
Voorjaar 2018: Start uitvoering opknapbeurt
  

Hoe ziet het renovatieplan eruit?
Hieronder staan de werkzaamheden op een rij. 

• Dakpannen en dakgoten reinigen
•  Regenpijpen vervangen
• Metselwerk: reinigen en herstellen
• Raamdorpels vervangen
• Plaatsen dubbel HR++ glas
• Vervangen draaiende delen van de houten 
 raamkozijnen en dakramen
• Vervangen vloercoating en afvoeren van de  
 loggia’s
• Schilderen houten kozijnen, delen metselwerk  
 en loggiaplafonds
• Opknappen binnenkant trappenhuizen 
• CV ketels vervangen, aanbrengen en verplaat 
 sen waar nodig
• Keuken-, badkamer-, en toiletrenovatie waar 
 nodig
•  Vervangen voordeuren en bergingsdeuren
•  Vervangen binnendeuren waar nodig
• Aanbrengen van een videofoon installatie
• Diverse energiebesparende maatregelen  
 woongebouw
  -Isoleren diverse vloeren
  -Aanbrengen dakisolatie aan de 
   buitenzijde
• Diverse noodzakelijke brandveiligheidsvoor- 
 zieningen doorvoeren

• Saneren van asbest waar nodig
• Gevelaanpassing met moderne portiek en 
 entrees en glazen borstweringen bij loggia’s
• Vervangen riolering.

Hoe lang is de aannemer aan het werk in uw woning?
Het werk in uw woning gaat ongeveer 15 werkdagen duren. De bedoeling is dat u tijdens de werkzaamhe-
den in uw woning blijft wonen. Zijn er bijzondere omstandigheden? Dan zoeken we samen met u naar een 
oplossing.


