
In maart 2018 heeft u onze vorige nieuwsbrief ontvangen. We hebben u toen geïnformeerd 
over de voorgenomen werkzaamheden, het bouwkundig onderzoek en oprichting van een 
klankbordgroep en de geselecteerde aannemer.  

Huisbezoek 

Om het renovatieplan te verbeteren, bezoeken we alle 

woningen. Bas Smolenaars van Van Dillen voert deze 

bezoeken uit. Deze bezoeken vinden plaats van juni 

tot en met juli 2018.  

Wat is het doel?  

Graag maken we persoonlijke kennis bij u thuis. Bas 

zal door de woning lopen met een tablet en maakt 

daarmee foto's van de woning zoals deze nu is. Zo 

weten we waar we bouwkundig rekening mee moeten 

houden.  Ook worden eventuele door u zelf aange-

brachte voorzieningen vastgelegd. Tijdens het huisbe-

zoek kunnen we u nog niet precies vertellen wat er in 

uw woning wordt gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bas Smolenaars  

 

Hoe gaan we te werk?  

Bas zal gedurende de maand juni en juli op wisselende 

dagen in de wijk lopen en gaat bij elke woning langs. 

Als u thuis bent, verzoeken wij u medewerking te ver-

lenen aan Bas. Het huisbezoek duurt ongeveer één 

uur. Bent u niet thuis, dan ontvangt u een brief. In 

deze brief verzoeken wij u contact op te nemen met 

Bas om een afspraak in te plannen.  

Energetische maatregelen 

Om de woningen energie zuiniger (label A) te maken, 

voeren we verschillende isolatiemaatregelen uit. Het 

renovatieplan is nog niet definitief, maar de volgende 

verbeteringen komen  in elk geval voor:  

Zonnepanelen  

Woongoed Zeist heeft besloten om het aanbren-

gen van zonnepanelen niet gelijktijdig met het 

grootonderhoud uit te voeren.  

Met het aanbrengen van de nieuwe geïsoleerde 

dakplaten en nieuwe dakpannen brengen we wel 

voorzieningen voor zonnepanelen aan. Zodat in de 

toekomst zonnepanelen eenvoudiger geplaatst 

kunnen worden.  

Woongoed Zeist werkt momenteel aan een plan 

om zonnepanelen aan te bieden in heel Zeist. 

Hierbij houden we ook rekening gehouden met het 

dakoppervlakte en de zonligging. U wordt hierover 

op de hoogte gehouden. 
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Activiteiten onder voorbehoud, aan afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden.  



Informatie en contact 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Ellen Werndly  be-

wonersbegeleidster Van Dillen. Haar werkdagen zijn 

dinsdag en donderdag, e.werndly@vandillen-bouw.nl 

of 06 13 14 84 19. 

Of stel uw vragen aan Corrine de Lorijn, medewerker 

projectparticipatie van Woongoed Zeist. Haar werkda-

gen zijn maandag, dinsdag en donderdag,                       

corrine.delorijn@woongoedzeist.nl of  

(030) 696 66 00

 

Graag zou ik mij even voorstel-

len; ik ben Ellen en woon in 

een klein dorpje onder de rook 

van Culemborg. Mijn hobby’s 

zijn onder anderen: tuinieren, 

klussen in huis en wandelen. 

Afgelopen twee jaar heb ik er-

varingen als bewonersbegelei-

der op gedaan met diverse re-

novatieprojecten in Utrecht.                

Bewonersbegeleidster 

Namens Van Dillen is Ellen Werndly betrokken als    

bewonersbegeleidster.   

Planning 

Voordat we starten met de werkzaamheden, nemen we nog een aantal stappen. Van de meeste stappen (zoals 
vergunningen e.d.) zult u weinig merken. Bij sommige stappen (zoals het huisbezoek) is uw medewerking nodig. 
Met onderstaand overzicht krijgt u een  beeld van de stappen in de komende maanden en wat er allemaal gaat 
gebeuren bij deelplan 2A en 2B.  


