
Aannemer gekozen: Mateboer Bouw B.V. 
Mateboer Bouw B.V. is de aannemer die straks 
de werkzaamheden uitvoert. Dit familiebedrijf 
uit Kampen bestaat al meer dan 80 jaar. Ze 
hebben veel ervaringen met verschillende groot 
onderhoud projecten waarbij de bewoners in de 
woning blijven wonen. 

Mateboer Bouw B.V. vindt het belangrijk dat de 
bewoners centraal staan tijdens het project en 
goed geïnformeerd worden.

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/nieuwenhuizenweg

Nieuwsbrief renovatie D.J. van Nieuwenhuizenweg en Waterlooweg

Spannend: de opknapbeurt van de eengezinswoningen komt steeds dichterbij! 
Inmiddels is er een aannemer geselecteerd en is er een klankbordgroep die 
meedenkt namens de bewoners. In deze nieuwsbrief stellen wij de leden van 
de klankbordgroep aan u voor.

Een korte woninginspectie in december 
De woningen verschillen veel van elkaar. Om een 
écht goed beeld te krijgen van de staat van de 
badkamer, keuken en toilet is het verstandig om 
alle woningen even te bekijken. Zo kunnen wij 
de plannen beter op de situatie afstemmen. 

Tussen 11 en 22 december kunt u bezoek 
verwachten van Mateboer Bouw B.V.. Gerard 
Harderwijk (projectleider) en Maaike Mateboer 
(bewonersbegeleider) komen dan bij u langs. 
Ook krijgt u van hun een flyer waarin de alge-
mene werkzaamheden worden omschreven. 

De klankbordgroep vertegenwoordigt u! 
De klankbordgroep leden Joke en Jan zijn 'de 
oren en ogen' van de buurt. Met hun bespreken 
wij de renovatieplannen en onze communicatie 
naar de overige bewoners. Zij adviseren  
Woongoed Zeist en hun advies wordt bij  
besluiten meegewogen. Op de achterkant van 
deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor. 



Joke van Ooik 
Ik ben getrouwd met Toon. Ik heb 2 kinderen, 2 
kleinkinderen en 2 langharige dwergtekkels. Ik 
woon ongeveer 17 jaar op de  
Van Nieuwenhuizenweg.

Daarvoor hebben we gewoond op de  
Gramserweg, maar omdat deze huizen 
gesloopt werden zijn we verhuisd.
 
Jan Roelofs 
Ik ben getrouwd met Gerda. Gerda is een gebo-
ren en getogen Austerlitze.
Wij hebben 1 zoon en 1 kleinkind. 

Ik werk bij het UWV als contractdeskundige.
Wij wonen sinds 1987 op de  
Van Nieuwenhuizenweg.
 
Samen houden we jullie op de hoogte 
van de renovatieplannen!

Even aan u voorstellen: Joke en Jan zijn de leden van de Klankbordgroep

Globale planning:
• Korte woninginspectie:  

december 2017
• Aanvraag omgevingsvergunning:  

december 2017 / januari 2018
• Modelwoning (D.J. van Nieuwenhuizenweg 4) 

bezichtigen: maart 2018
• Start werkzaamheden:  

2e kwartaal 2018 - gereed: 3e kwartaal 2018

Bovenstaande planning geeft een indicatie. 
Werkzaamheden kunnen soms verschuiven, 
bijvoorbeeld door het weer. 

U ontvangt nog een uitgebreide planning voor 
de werkzaamheden. En als er iets wijzigt, dan 
houden we u op de hoogte.


