
E-mail d.d. 5-12-2017, reactie op brief die huis-aan-huis verspreid is in de C. Schellingerlaan. 

 

Naar aanleiding van uw brief (zie bijlage) ontvangt u hierbij mijn reactie. 

Ik ben huurder op de Cornelis Schellingerlaan. De ruimte en sfeer die u omarmt herken ik ook, de 

bloesembomen en brede grasvelden zijn inderdaad schitterend. Maar dit gaat niet verloren met de 

sloop van de woningen. Als u op de internetpagina van Woongoed Zeist had gekeken, dan had u ook 

gelezen dat de ruime opzet van de buurt behouden blijft. 

Als bewoners zijn wij juist erg blij dat er iets nieuws komt. Het is hier zo vochtig en tochtig dat ons 

energieverbruik, op 50m2, te vergelijken is met dat van de jaren 30 woningen in de wijk (€120,- p/m). 

Gesprekken van bovenburen zijn letterlijk te horen, laat staan de voetstappen, zo gehorig is het. De 

woningen zijn gewoon echt op en aan vervanging toe. 

U, en alle bewoners in aanliggende straten die u heeft aangeschreven, zijn kopers. U kunt uw woning 

verbouwen als u dat wilt. Wij zijn huurders. Wij kunnen dat niet. Dat Woongoed dat nu wél gaat 

doen, daar zijn wij erg blij mee. 

Ik vind het dan ook erg vervelend, bijna egoïstisch, dat u plannen wilt dwarsbomen waar wij juist zo 

naar uit kijken. 

Ik proef in uw brief enige stemmingmakerij tegen de sloop van de woningen op de Cornelis 

Schellingerlaan omdat: 

1.       Uw oproep om gezamenlijk een zienswijze tegen de sloop in te dienen (zie heel alinea 4 in uw 

brief). 

2.       De straten waarin u uw brief verspreid: de Cornelis Schellingerlaan en aanliggende straten, 

maar niet de Ridderschapslaan en de Jacoba van Beierenlaan (welke straten het juist wél betreft). 

3.       Het feit dat u in uw brief volledig voorbij gaat aan: 

•         de aanleiding van de sloop (gehorig, vocht, energieverbruik, veiligheid, etc.); 

•         het welzijn van de betreffende bewoners; 

•         de toekomstplannen. 

Ik zal daarom een kopie van uw brief en van deze reactie aan Woongoed Zeist en de Gemeente Zeist 

(Team Ruimtelijke Ontwikkeling) sturen. 

Tot slot wil ik benadrukken dat ik uw mening respecteer en dat ik uw mening over sfeer, ruimte en 

uitstraling zelfs deel. Ook ik hoop dat die behouden blijft. Maar ik wil ook een comfortabele veilige 

woning. Volgens mij kan dit allebei en is dit ook de insteek van Woongoed Zeist. 

 

 


