
Voorbereiding in volle gang. 
Woongoed Zeist is op dit moment  bezig met 
het kiezen van een aannemer.  Dat betekent dat 
een aantal aannemers druk is met rekenen en 
uitwerken. Eind januari moeten zij hun plan van 
aanpak en begroting bij ons inleveren. In een 
plan van aanpak staat beschreven hoe zij de re-
novatie willen organiseren, hoe ze bewoners hel-
pen en wat er wordt verwacht van de bewoners. 
Bijvoorbeeld hoe lang ze per woning bezig zijn.
En de mogelijke overlast. Wij verwachten begin 
februari de keuze te maken welke aannemer de 
woningen mag renoveren. 

De werkzaamheden in het plan van aanpak
De aannemer moet de volgende werkzaamhe-
den aanbieden:

• Isoleren woning; dakisolatie (van buitenaf), 
begane grondvloer (via kruipluik of van bui-
tenaf) en plaatsen nieuwe kunststof kozijnen 
met isolerend glas; 

• Aanbrengen mechanische ventilatie met af-
zuigpunten in de badkamer, keuken en toilet;

• Bij diverse woningen de badkamers, keukens 
en/of toiletten vervangen. Hierbij kunnen 
bewoners in ieder geval kiezen uit een aantal 
kleuren. 

• Zachtboard plafonds kunnen blijven zitten 
omdat er rookmelders komen. 

Een nauwkeurige omschrijving volgt zodra de 
aannemer is gekozen en wij met hun een defini-
tief plan hebben opgesteld. 

Informatie en contact
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Corrine de 
Lorijn, medewerker bewonersparticipatie. 

corrine.delorijn@woongoedzeist.nl 
(030) 693 66 00. 

Meer informatie vindt u ook op: 
www.woongoedzeist.nl/projecten/verzets-
wijk/
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Woongoed Zeist is druk bezig met de voorbereiding voor de opknapbeurt aan 
uw woning. In deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de stand van za-
ken. Ook de bewonerscommissie van uw buurt staat in de startblokken om met 
ons mee te denken en u te vertegenwoordigen. Zij stellen zich in deze nieuws-
brief aan u voor.

Welke andere aanpassingen in uw woning nodig 
zijn, naast de energiebesparende en isolatie 
werkzaamheden, bekijken we tijdens een be-
zoek aan uw woning met de aannemer. Dit 
bezoek vindt een paar weken voor de renova-
tie plaats. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn 
om een losse trapleuning vast te zetten of een 
kapotte lichtschakelaar te vervangen. Ook krijgt 
u een duidelijke uitleg hoe het werk van dag 
tot dag wordt uitgevoerd. En hoe we daarbij de 
overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.  
Zo wordt de vervanging van een buitenkozijnen 
altijd in 1 dag uitgevoerd, zodat u de woning ’s 
avonds altijd veilig kan afsluiten en het wind- en 
waterdicht is. 

De aannemer gaat u ook betaalde en gratis ex-
tra's aanbieden die tijdens de renovatie worden 
uitgevoerd. Denkt u hier bij de betaalde opties 
aan meer keukenkastjes of een tweede toilet. 
Deze opties gaan we nog bedenken en bespre-
ken met de bewonerscommissie.



De Bewonerscommissie vertegenwoordigt u al 
jaren bij de woningcorporatie. Voorheen was 
dat de Seyster Veste. De corporatie vormt sinds 
januari 2017 samen met de Kombinatie, 
Woongoed Zeist.

In ons overleg ging en gaat het altijd over zaken 
van algemeen belang zoals b.v. huurverhogingen, 
voorgenomen onderhoud enz.

In de commissie vertegenwoordigen 
dhr. M. Wagner, Joh.Postlaan 45,
Mw. C. Werges, Jan Thijssenlaan 16
en sinds kort toegevoegd onze oud-voorzitter 
dhr. J. van Doleweerd, Jan Thijssenlaan 5,
u allen bij Woongoed Zeist en in het Huurders-
Platform Seyst.

Alle drie wonen wij al heel lang in onze woning 
met heel veel plezier, soms als sinds de opleve-
ring in 1966.

Wij proberen uw gezamenlijke wensen zo goed 
mogelijk onder de aandacht te brengen. Mocht u 
suggesties hebben dan horen wij dit graag, want 
meedenken levert altijd inzicht in de behoefte 
voor een plezierig woongenot.

Contact
Secretariaat: Jan Thijssenlaan 16, 3705 RE Zeist. 

De Bewonerscommissie vertegenwoor-
digt onderstaande straten:

• J. Postlaan 41-61
• J. Thijssenlaan 2-25
• C. Vlotlaan 22-36 en 40-42 

  

Fijne feestdagen! 

De feestdagen staan voor de deur. We wen-
sen iedereen alvast een fijne Kerst en een 
voorspoedig nieuwjaar! 

Even aan u voorstellen: de leden van de Bewonerscommissie 

Globale planning:

2018 

• Aannemerselectie
• Definitief maken renovatieplan
• Inspecties van alle woningen (koude opna-

me)
• Inloopbijeenkomst: presentatie definitief 

renovatieplan aan bewoners
• Huisbezoeken voor draagvlakmeting en 

warme opnames
• Vergunning traject en voorbereiding op-

knapbeurt.

2019

Start renovatie:  najaar 2018 
Gereed:   zomer 2019


