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Nieuwsbrief Prinses Margrietlaan 25 t/m 98
Woongoed Zeist ontving vanuit de projectcommissie en van bewoners
signalen dat er in de flat onzekerheid en onrust is over een renovatie. Dat
vinden we vervelend en daarom willen we proberen zoveel mogelijk van die
onzekerheid weg te nemen. We onderzoeken nu de mogelijkheid om uw flat
te renoveren en dat kost tijd. Omdat we graag horen wat er leeft in de flat en
waar u als bewoner mee zit, komen we 20 juni naar u toe. Samen met de
bewoners- en projectcommissie gaan we graag met u in gesprek.
Verschillende Onderzoeken

Op dit moment onderzoekt Woongoed Zeist de
haalbaarheid van de renovatie. In een haalbaarheidsonderzoek bekijken we of het ‘programma
van eisen’ (wat we minimaal willen aanpakken)
voor onderhoud of een renovatie haalbaar is. Er
wordt bijvoorbeeld gekeken naar:
• de wettelijke bouweisen
• welke werkzaamheden er écht nodig zijn
• wat het kost
Daarvoor worden diverse dingen onderzocht. U

krijgt dan ook regelmatig een brief over allerlei
onderzoeken die binnenkort in uw flat plaatsvinden. Bijvoorbeeld over geluidsmetingen, waarbij
wordt onderzocht in welke mate geluid wordt
overgedragen van de ene naar de andere woning.
Ook wordt er precies gekeken hoe energiezuinig
de woningen nu zijn en wordt per woning het
energielabel bepaald. En wordt onderzocht hoe
het staat met de flora en fauna rondom de flat.
Met de uitkomsten van al deze onderzoeken weten we wat in ieder geval moet worden

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Iedere donderdagmiddag houdt

Kirsti Hammer (medewerker projectparticipatie) spreekuur:
•
•

donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur
Wijkinformatiecentrum aan de
Graaf Lodewijklaan 15

Heeft u een vraag? Komt u dan gerust langs.
Of mail naar kirsti.hammer@woongoedzeist.nl
of bel met (030) 693 66 00.

meegenomen bij een onderhouds- en
renovatieplan. Natuurlijk vragen we daarnaast
wat u belangrijk vindt.

Stappen

Volgens onze planning is het haalbaarheidsonderzoek voor de zomervakantie afgerond en
goedgekeurd door onze toezichthouders. Dan
weten we zeker dat een renovatie en onderhoudswerkzaamheden mogelijk zijn.
Als het besluit voor onderhoud en renovatie voor
uw flat is genomen, dan kunnen we de werkzaamheden verder uitwerken en een aannemer
selecteren.
Vervolgens maken we samen met de aannemer
en de projectcommissie een renovatievoorstel.
Daarin verwerken we ook de punten die u belangrijk vindt. Dit renovatievoorstel leggen we
voor aan alle huurders met een vaste huurovereenkomst. Dit heet een draagvlakmeting. Pas
als 70% van alle huurders met een vaste huur-

overeenkomst instemt met het plan, kunnen de
werkzaamheden gaan starten.
Tegelijkertijd maken we met de projectcommissie
een Sociaal Statuut. Daarin maken we afspraken
over vergoedingen, logeerwoningen, eventuele
verhuismogelijkheid enzovoort.

Wat is eigenlijk het verschil tussen groot
onderhoud en renovatie?

Voor onderhoudswerkzaamheden is geen draagvlakmeting nodig. Het gaat dan om herstelwerkzaamheden of vervanging van dingen die u al
heeft, bijvoorbeeld een nieuwe keuken of toilet.
Bij renovatie worden er dingen veranderd aan
een woning of flatgebouw. Denkt u bijvoorbeeld
aan het verbeteren van de islolatie of het veranderen van de ingang.
Voor een renovatie vragen we eerst of een meerderheid van de bewoners (minimaal 70%) het
ermee eens is. Dat heet een draagvlakmeting.

Vertel ons wat u vindt!

Nieuwe leden projectcommissie

De projectcommissie houdt ons regelmatig
op de hoogte van wat er speelt in de flat. Maar
natuurlijk vinden we het ook belangrijk om
met de bewoners van de flat zelf in gesprek te
gaan. Dat doen we samen met de bewonersen projectcommissie.

Paul van Luijn heeft zijn lidmaatschap van de
projectcommissie opgezegd. Marlijn van der
Vloed van de Prinses Margrietlaan 47, neemt
zijn plek over in de projectcommissie. Ook
Karin de Graaf, Prinses Margrietlaan 65, wil
graag lid worden.

Wat vindt u belangrijk bij onderhoud of renovatie? Hoe vindt u het om in de flat te wonen?
Wat wilt u aan ons kwijt? Heeft u vragen?
Op woensdag 20 juni komen medewerkers
van Woongoed Zeist en de commissieleden
naar de flat en spreken we u graag onder het
genot van drankje.

Hebt u bezwaar tegen deze leden? Of wilt u
zelf lid worden en meepraten over plannen
voor de flat? Neemt u dan voor 9 juni contact op met Kirsti Hammer van Woongoed
Zeist via kirsti.hammer@woongoedzeist.nl of
(030) 693 66 00.

•
•
•

woensdagmiddag 20 juni
tussen 16.00 en 18.00 uur (u kan gewoon
langs lopen)
tussen de flat en de bergingen

Behoefte aan wat meer privacy? Dat kan
natuurlijk ook. Maak een afspraak met Kirsti
Hammer, zij komt graag bij u langs:
kirsti.hammer@woongoedzeist.nl of
(030) 693 66 00.

