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Nieuwsbrief renovatie Filips van Bourgondiëlaan

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rond de renovatie. 
 
Renovatievoorstel bijna klaar 
Aannemer Mateboer heeft inmiddels op enkele wo-
ningen na, alle bewoners bezocht en bekeken waar 
de badkamers, keukens en toiletten moeten worden 
vervangen. Met deze informatie is het renovatie en 
onderhoudsplan is zo goed als compleet. 

Het vervolg
Onlangs ontving u van ons een uitnodiging voor de 
presentatie van het onderhoud- en renovatievoorstel 
op 22 mei. En om te komen kijken in de modelwo-
ning op 25 of 29 mei. Vanzelfsprekend krijgt u 22 
mei de kans om al uw vragen te stellen. De week 
voor de presentatie, ontvangt u van ons het renova-
tievoorstel. Over het voorstel zijn we nog in overleg 
met de Projectcommissie. Bij het voorstel zit een 
brief waarin staat of uw keuken, badkamer of toilet 
wordt vervangen. 

Renovatievoorstel
Het renovatievoorstel is een document waarin zowel 
de werkzaamheden als de spelregels van de  
renovatie staan omschreven. Daarbij zit ook een 
Project Sociaal Statuut waarin u onder andere leest 
op welke vergoedingen u mogelijk recht heeft. 

Wij vragen uw instemming met het voorstel
Na de bijeenkomst van 22 mei kunt u uw keuze 
doorgeven via de akkoordverklaring die u heeft ont-
vangen. Als 70% of meer van de bewoners 'ja' zegt 
tegen het plan, kunnen wij starten met de renova-
tie. En starten we met de keukentafelgesprekken. 
Tijdens dit gesprek bespreken we uw persoonlijke 
situatie. Wij vertellen u ook welke werkzaamheden 
we bij u gaan uitvoeren.

Van klankbordgroep naar  
Projectcommissie 
Per 20 april is de klankbordgroep in goed 
overleg met de bewonerscommissie Filips van 
Bourgondiëlaan omgezet in een Projectcom-
missie. Woongoed Zeist stemt het renovatie-
voorstel met de Projectcommissie af. 

Deze bewoners zitten in de Projectcommissie:  

Anna Kallenberg
Belkacem Kaouass
Theo Meijer
Ine van Deutekom

Als u op- of aanmerking heeft over de samen-
stelling van de commissie geeft u dit door aan 
Corrine de Lorijn. Zij stelt de  
bewonerscommissie op de hoogte.

Stand van zaken overleg renovatievoor-
stel
Wij hebben regelmatig prima overleg met een 
aantal commissieleden. Bespreekpunten zijn 
onder andere: 
- De huurverhoging van €10 ,-  
 voor de renovatiewerkzaamheden; 
- Het wijzigen van de draairich-  
 ting van de buitenkozijnen in   
 binnendraaiende draai-kiepramen; 
- Vervanging van keuken/badkamer/ 
 toilet.

Werk aan de modelwoning▶

 
Abdeslam Kaoiss
Youssef Kaaouass
Hetty Jansen 
Hakima Kaouass



 
Veelgestelde vragen

Tijdens de huisbezoeken van Mateboer kwam een 
aantal vragen naar voren. Hieronder vindt u de  
vragen en antwoorden.
 
Wordt voor het aanleggen van een complete centrale 
verwarming ook huurverhoging gerekend?
Voor het aanleggen van een complete centrale verwar-
ming rekenen we geen extra huurverhoging. 

Als ik nu een openhaard heb, kan ik die dan straks wel 
weer gebruiken na het verwijderen van schoorstenen?
Indien uw openhaard op een correcte wijze is aangelegd 
en met toestemming van Woongoed Zeist, kunt u de 
haard straks weer gebruiken. Hiervoor maken wij een 
aparte oplossing. 

Als de gaskachel eruit moet, gaat de schouw dan ook 
weg?
De schouw wordt niet weggehaald. U kunt dit wel zelf 
uitvoeren. Hiervoor vraagt u toestemming aan Woongoed 
Zeist met een zogenaamde ZAV aanvraag (zelf aange-
brachte voorziening). U vindt het  
aanvraagformulier op onze website 

Is het mogelijk om een vaste trap naar de vliering te 
kiezen?
Nee. Naar een vliering leggen wij geen vaste trap aan. 

Is het mogelijk om een verhoogd toilet te kiezen?
Dit is mogelijk. Dit is een keuze die de bewoner zelf be-
taalt. De kosten hiervan komen in het renovatievoorstel 
te staan. Heeft u nu al een verhoogd toilet? Dan krijgt u 
deze weer terug.

Is het mogelijk om een groot dakraam te kiezen?
Dit is mogelijk. Dit is een keuze die de bewoner zelf be-
taalt. De kosten hiervan komen in het renovatievoorstel 
te staan. Als u nu al een groot dakraam heeft, krijgt u 
weer een nieuw groot dakraam terug, zonder dat u  
daarvoor hoeft bij te betalen. 

Contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan 
aan Corrine de Lorijn. 
 
(030) 693 66 00 
corrine.delorijn@woongoedzeist.nl 
 
Of aan Maaike Mateboer via: 
m.mateboer@mateboer.nl
(038) 331 50 20 

Voorlopige planning 
Mei
• 22 mei presentatie renovatievoorstel   
 aan bewoners;
• 25 en 29 mei: kijkmoment in de  
 modelwoning;
• Draagvlakmeting: invullen akkoordver-  
 klaring door bewoners.

Juni
• Resultaat draagvlakmeting 
 bekendmaken aan de bewoners. 

Bij 70% instemming met de renovatie  
volgen de volgende acties: 

• Woongoed Zeist tekent de aanneem- 
 overeenkomst met Mateboer;
• Verdere voorbereiding renovatie door  
 Mateboer.

Oktober
• Start keukentafelgesprekken met Mate- 
 boer. We bespreken en bekijken uw si-  
 tuatie. Welke onderhoudswerkzaamhe-  
 den zijn in uw woning nodig. U heeft het  
 keukentafelgesprek enkele weken voor   
 de start van het werk in uw woning;
• Inrichten bouwplaats door aannemer.

November 2018- juli 2019
• Uitvoering renovatie

Op de afbeelding ziet u in welke volgorde de  
woningen worden aangepakt

 
Aan de slag in uw woning
• Persoonlijke spullen worden aan de kant  
 gezet door de bewoner, zoals besproken  
 tijdens het keukentafelgesprek; 
• Uitvoering werkzaamheden in uw  
 woning;
• Oplevering binnenzijde. De aannemer  
 en de opzichter van Woongoed    
 Zeist lopen samen met u de uitgevoerde  
 werkzaamheden na;
• Enquête.

Woongoed Zeist stuurt bijvoorkeur nieuwsbrieven waar de 
betrokken Projectcommissie haar goedkeuring aan heeft 
gegeven. Bij deze nieuwsbrief ontbrak hiervoor helaas de 
tijd. We hebben voorrang gegeven aan tijdige informatie 
verstrekking.


