
Modelwoning
U bent vast benieuwd hoe de huizen er na de 
renovatie uit zien. Daarom is er een modelwoning 
gemaakt, deze is aan de binnenkant helemaal 
opgeknapt. Komt u kijken hoe mooi deze is ge-
worden? U bent van harte welkom om te komen 
kijken in de modelwoning op donderdag 21 juni 
2018 van 16.00 tot 18.00 uur. Kunt u dan niet en 
wilt u toch graag kijken? Neem dan even contact 
op voor een andere afspraak. 

Informatie en contact

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak 
maken? Neem dan contact op met Maaike 
Mateboer. Zij is op dinsdag, donderdag en 
vrijdag te bereikbaar via (038) 331 50 20.

Uw contactpersoon bij Woongoed Zeist is 
Corrine de Lorijn, (030) 693 66 00. 

Kijk ook eens op onze website:
www.woongoedzeist.nl

Nieuwsbrief renovatie D.J. van Nieuwenhuizenweg en Waterlooweg

Goed nieuws! De bezwaarperiode voor de vergunning is verstreken. Dat 
betekent dat de vergunning nu onherroepelijk is en dat we het 
renovatieplan - zoals we het voorgesteld hebben – kunnen uitvoeren. 
De eerste werkzaamheden starten in september.

Planning
Er is een voorlopige planning gemaakt voor de 
werkzaamheden. In de modelwoning vindt u een 
schema waarop staat in welke week uw woning 
ongeveer aan de beurt is. 

Keukentafelgesprekken
Wat wordt er precies bij u in huis gedaan en 
wat betekent dat voor u? Graag komen wij bij u 
langs voor een ‘keukentafelgesprek’. Dan lopen 
we gezamenlijk door uw huis en bespreken per 
ruimte wat de werkzaamheden zijn. Het ‘keuken-
tafelgesprek’ wordt tussen 9 en 20 juli ingepland. 
In de modelwoning vindt u een intekenlijst. U 
kunt daarop aangeven welk tijdstip en welke dag 
u het beste uitkomt. 

Komt u kijken in de modelwoning?
Donderdag 21 juni van 16.00 tot 18.00 uur.
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Parkeren
Tijdens de werkzaamheden is er beperkt de 
mogelijkheid om te parkeren. Er wordt een 
nieuwsbrief door de hele wijk verspreid, met 
daarin het verzoeken aan bewoners om hun auto 
tijdens de werkzaamheden niet op de D.J. van 
Nieuwenhuizenweg te parkeren.

Bouwplaats inrichten
In september wordt er gestart met het inrichten 
van de bouwplaats. De bouwplaats komt tegen-
over de woningen te staan langs de bosrand. 
De opslag van bouwmaterialen wordt tot een 
minimum beperkt, zo proberen wij de overlast te 
beperken. 

Tijdens werkzaamheden hoeft u niet thuis 
te blijven
Het is fijn als u tijdens de werkzaamheden thuis 
kunt zijn. Maar we begrijpen dat dit niet altijd 
kan. Wij vragen u dan om een sleutel bij de aan-
nemer af te geven, zodat we de werkzaamheden 
volgens planning kunnen uitvoeren. Uw sleutel 
kunt u afgeven bij de bewonerskeet. De sleutel 
gaat in een kluis. Wanneer de werkzaamheden in 
de woning voor die dag zijn afgerond wordt de 
woning gecontroleerd en gaat deze weer op slot. 
De sleutel gaat dan weer terug in de kluis. 

Volgorde werkzaamheden

De werkzaamheden starten bij huisnummer 
24 en 22 en eindigen op de Waterlooweg. We 
starten elke dag met 2 woningen en gaan als 
volgt door de wijk:

D.J. van Nieuwenhuizenweg nr. 24 en 22
D.J. van Nieuwenhuizenweg nr. 20 en 8
D.J. van Nieuwenhuizenweg nr. 16 en 14
D.J. van Nieuwenhuizenweg nr. 12 en 10
D.J. van Nieuwenhuizenweg nr. 4 en 2 
Waterlooweg nr. 3 en 5

D.J. van Nieuwenhuizenweg  8 en 20 worden 
gelijktijdig (samen) opgestart omdat ze naast 
koopwoningen liggen en we de woningen 
per 2 willen opstarten.


