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Nieuwsbrief Vrijheidsplein en Titus Brandsmalaan

In deze nieuwsbrief voor de bewoners van de flats aan het Vrijheidsplein en 
de Titus Brandsmalaan informeren wij u over de stand van zaken rond de 
renovatie. Het werk is in volle gang. De flat aan het Vrijheidsplein is bijna 
klaar! Hieronder leest u meer over de voortgang en de planning.
Wat wordt het mooi!
De flat aan het Vrijheidsplein is bijna klaar. 
En wat ziet het er al mooi uit! Het is na-
tuurlijk niet niks zo’n flinke verbouwing in 
en om uw woning. Maar het resultaat mag 
er zijn. We zetten ons in om voor de bouw-
vakantie, de steigers aan het Vrijheidsplein 
weg te hebben. De eerste drie portieken 
aan de Titus Brandsmalaan blijven wel in de 
steigers staan tijdens deze weken.
 
Geen werkzaamheden tijdens de  
bouwvakantie
Op 30 juli stopt de bouw. 20 augustus 
beginnen we weer met het tweede portiek 
aan de Titus Brandsmalaan. De bouwplaats 
blijft. De aannemer  bouwt de bouwplaats 
voor een deel om naar de achterkant van de 
Titus Brandsmalaan. 

 

Iets niet pluis?
Ziet u iets op de bouwplaats zoals vandalis-
me of iets anders wat niet pluis is? Belt u dan 
tijdens de bouwvakantie naar Heilijgers via 
(033) 454 57 00.

Nieuwe regels ophalen en wegbrengen 
grofvuil
De gemeente Zeist heeft sinds 1 april nieuwe 
regels rond het ophalen van grofvuil. Heeft u 
grofvuil? Alle bewoners van Zeist moeten hun 
grofvuil zelf naar het recyclingstation aan de 
Zandbergenlaan brengen. U kunt het grofvuil 
ook bij de flat laten ophalen. U maakt hiervoor 
zelf een afspraak via www.rmn.nl.  
Dit kost u €10,00.

 
Contact 
Voor vragen over de renovatie
Opzichter Heilijgers: Aart de Zwaan via (033) 45 45 700 /  
email: verzetswijk@heilijgers.nl
Voor onraad en calamiteien buiten kantooruren die te ma-
ken hebben met de renovatie: (033) 45 45 700

Woongoed Zeist 
Spreekuur : donderdagochtend van 08.00 tot 10.00 uur 
Koos Hofman opzichter (030) 693 66 00
Corrine de Lorijn bewonersparticipatie (ma, di, do) 
(030) 693 66 00


