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Woongoed Zeist is druk bezig met de voorbereiding van de opknapbeurt aan uw woning. Met de 
gekozen aannemer gaan we straks samen met u en de bewonerscommissie het onderhouds- en re-
novatieplan verfijnen. Hierna ontvangt u van ons een onderhouds- en renovatievoorstel en vragen 
wij uw goedkeuring voor het voorstel. U weet dan precies wat we gaan doen, wat dit voor u bete-
kent, wanneer we starten en hoe lang het duurt. En op welke vergoedingen u recht heeft. 

Aannemer gekozen
Woongoed Zeist heeft een aantal aannemers 
uitgenodigd om een voorstel te doen voor het 
uitvoeren van de renovatie. We hebben geko-
zen voor  Bouwbedrijf  Van Dillen. Zij hebben 
al eerder renovatie projecten voor ons uitge-
voerd. In de Verzetswijk beginnen zij dit voor-
jaar ook met de renovatie van 49 eengezinswo-
ningen van RK Woningbouwvereniging Zeist. 

Wij vertrouwen op een prettige samenwerking 
met Bouwbedrijf van Dillen. 

Even voorstellen
Bouwbedrijf Van Dillen is een familiebedrijf 
sinds 1724. Gespecialiseerd in innovatieve 
& duurzame oplossingen voor renovatie en 
nieuwbouw. Hierbij staat aandacht voor bewo-
ners en gebruikers en het nastreven van kwali-
teit voorop.

Globale planning
2018
• Definitief maken renovatieplan
• Aanvraag omgevingsvergunning
• Globale inspectie van alle woningen
• Inloopbijeenkomst: presentatie definitief 

renovatieplan aan bewoners
• Akkoordverklaring: meten hoeveel bewo-

ners ja zeggen tegen het plan
• Inspectie van alle woningen om de staat 

van het onderhoud van o.a. keuken, bad-
kamer en toilet vast te stellen. 

Start renovatie:  najaar 2018 
Renovatie klaar:  zomer 2019 
Woongoed Zeist streeft ernaar de plan-
ning te halen. We zien echter dat bij andere 
renovaties die we op dit moment uitvoeren 
de levering van materialen soms voor vertra-
ging zorgt. Dit komt door de grote vraag. We 
houden u op de hoogte.

Informatie en contact
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan  
Corrine de  Lorijn, medewerker 
projectparticipatie. Haar werkdagen zijn maan-
dag, dinsdag en donderdag.
corrine.delorijn@woongoedzeist.nl   
(030) 693 66 00 .  
Bewonerscommissie Thijssenlaan 16, 3705 RE 
Zeist, via (030) 69 55 702 & c.f.e.a@hetnet.nl. 


