Waaróm wil Woongoed Zeist eigenlijk sloop en nieuwbouw?

•

De woningen zijn toe aan onderhoud.

•

Ze zijn niet energiezuinig en gehorig. Sommige bewoners klagen over vocht en poreuze muren.

•

Uit technische onderzoeken blijkt dat renovatie wel mogelijk, maar erg duur is.

•

Voor hetzelfde geld kunnen we nieuwe woningen bouwen.

•

Na een renovatie heeft een woning niet dezelfde kwaliteit als nieuwbouw.

•

Niewbouw biedt meer comfort en is energiezuiniger; nieuwbouwwoningen zijn met gemak veel
energiezuiniger dan bestaande woningen met een energielabel A++

•

Kortom, met dezelfde investering kunnen we met nieuwbouw een betere woning aan u verhuren
dan na een renovatie.

www.woongoedzeist.nl/griffensteijn

Dit beloven wij u:

Als de woningen worden gesloopt, dan wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. Een paar
belangrijke punten die we u beloven:

•

Alle huurders met een vaste huurovereenkomst kunnen in Griffensteijn blijven wonen. Er is dus
sprake van een terugkeergarantie.

•

Het wonen wordt niet duurder; de woonlasten (huur en energie) worden niet hoger. De woningen
blijven betaalbaar.

•

Als u opziet tegen een verhuizing en hulp nodig heeft, dan kunt u bij ons terecht.

•

Als we een nieuw plan maken, zorgen we dat het groen, de mooie bomen en ruimtelijke opzet van
de buurt behouden blijft.

•

Dat geldt ook voor het rustige karakter.

•

Nieuwbouwwoningen moeten aansluiten bij de bestaande bouw en de buurt mooier maken.

•

We willen hetzelfde type woningen in de buurt bouwen.

•

Als we een plan maken, vragen we huurders en omwonenden wat zij daarvan vinden. We staan
open voor verbeteringen.

www.woongoedzeist.nl/griffensteijn

Stand van zaken: hoe zit het nu met de besluitvorming en
monumentenstatus?
De huurwoningen aan de Jacoba van Beierenlaan, Cornelis Schellingerlaan en Ridderschapslaan zijn
na de oorlog uit de grond gestampt. Er was behoefde aan veel huizen én goedkope huizen.
Bouwmateriaal was schaars. Dat betekende nieuwe bouwtechnieken - voor het eerst werd er met
betonnen prefab panelen gewerkt. Voor de huizen die in die tijd verrezen, was de levensduur van
minder groot belang en ze werden zo goedkoop mogelijk gebouwd.

Mooi of lelijk: over smaak valt niet te twisten. Maar dat deze woningen een tijdsbeeld markeren staat
als een paal boven water. De woningen zijn bijzonder, alhoewel ze zeker niet uniek zijn in hun soort. Je
vindt deze woningen op verschillende plekken in Nederland, meestal in bezit van woningcorporaties.

•

De woningen staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Aan een monument mag je niet veel
veranderen (en mag je niet slopen), dus vroeg Woongoed Zeist de gemeente om de monumentale
status op te heffen.

•

In november 2017 nam de gemeenteraad het voorgenomen besluit om de woningen van de
monumentenlijst af te halen.

•

In de gemeentelijke besluitvorming is afgesproken dat mensen vervolgens een zienswijze kunnen
indienen. De gemeente moet die dan behandelen.

•

Twee stichtingen - die zich hard maken voor het behoud van monumenten - een omwonende en
huurders dienden een zienswijze in voor behoud van de monumentale status.

•

Er zijn ook huurders die hebben aangegeven een nieuwbouwwoning te willen.

•

We wachten nu het definitieve besluit van de gemeente af. Dat komt voor de zomer.

•

Dan kunnen we verder met een plan.

www.woongoedzeist.nl/griffensteijn

Stappen die we zetten en afspraken die we samen willen maken
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monumenten status. Bij een positief besluit worden onderstaande stappen en planning.

Als de monumentale status wordt opgeheven, gaan we de stappen hieronder zetten. Bij een negatief
besluit, moeten we deze stappen aanpassen.

Voor de zomervakantie 2018
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Bij een negatief besluit wordt bovenstaande planning aangepast. €
Let wel op: deze stappen staan dus nog niet vast (afhankelijk van het gemeentebesluit) en kunnen
nog wijzigen!

Dit willen wij graag samen afspreken:
•

Als we een plan maken, dan willen we weten wat bewoners belangrijk vinden. Wilt u meedenken?

•

Als u moet verhuizen, dan ontvangt u een vergoeding van € 5993,- (prijspeil 2018) en misschien
heeft u recht op een vergoeding voor verbeteringen die u zelf in de woning heeft aangebracht. Dit
soort afspraken staan in een sociaal statuut.

•

Iedereen kan en mag in Griffensteijn blijven wonen, maar misschien wilt u dat helemaal niet. Als er
definitief besloten is dat woningen gesloopt worden, dan kunt u ook een urgentie krijgen voor een
woning elders.

•

Welk plan er ook komt, het kost tijd. Ondertussen is het belangrijk dat u fijn woont in Griffensteijn.
Ervaart u overlast? Is er iets kapot? Geef dit dan door aan Woongoed Zeist (030 693 66 00).

www.woongoedzeist.nl/griffensteijn

