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Op woensdagmiddag 20 juni stonden medewerkers van het Sociaal Wijkteam,
Woongoed Zeist en leden van de projectcommissie bij u voor de flat om u te
ontmoeten en vragen te beantwoorden. Bewoners spraken met ons over de renovatieplannen onder het genot van een kopje koffie, thee of een ijsje. Hieronder
vindt u de vragen die gesteld werden. De komende periode organiseren we vaker
bijeenkomsten bij de flat. Op dinsdag 4 september is de volgende. Schrijft u de
datum alvast in uw agenda?
Waarom duurt het allemaal zo lang? We krijgen als bewoners niet veel informatie over de
werkzaamheden. Ik hoor allerlei verhalen over
de renovatie waarvan ik gestrest raak.
In oktober 2017 nam de gemeenteraad het besluit
dat Woongoed Zeist mag onderzoeken of het
mogelijk om uw flat te renoveren in plaats van te
slopen. Omdat er in Zeist behoefte is aan goedkope
huurwoningen gaf de gemeente wel als voorwaarde
mee dat de huurprijzen laag moeten blijven.
Woongoed Zeist is op dit moment nog bezig met
dit haalbaarheidsonderzoek. In het haalbaarheidsonderzoek onderzoeken we of we het ‘programma
van eisen’ (dat wat we minimaal willen aanpakken)
haalbaar is. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de
wettelijke bouweisen, welke werkzaamheden er
écht nodig zijn en wat het plan gaat kosten.
We begrijpen dat het voor u - als huurder van de
flat - lang duurt en dat u wilt weten waar u aan toe
bent. Maar we willen het onderzoek zorgvuldig
doen en dit kost tijd. Vervolgens moeten de directie
en toezichthouders van Woongoed Zeist een besluit
nemen over het haalbaarheidsonderzoek. Pas na
dit besluit weten we definitief of de flat blijft staan.
En werken we de plannen voor renovatie en onderhoud verder uit.

Is het al zeker dat de flat gerenoveerd wordt?
Of is er nog een kans dat de flat ook gesloopt
wordt?
Als het haalbaarheidsonderzoek goedgekeurd wordt
door de directie van Woongoed Zeist, gaan we het
renovatieplan verder uitwerken en wordt de flat
daadwerkelijk gerenoveerd.

Wanneer gaan de werkzaamheden dan beginnen?
Dat weten we nog niet. Zoals u hierboven kunt
lezen, moet er eerst nog een besluit genomen
worden om het plan uit te werken. Na dit besluit
gaan we opzoek naar een aannemer. Samen met
de aannemer maken we een plan. Dan komt er ook
een planning. Uiteraard bespreken we het plan op
verschillende momenten met de projectcommissie.
Ook informeren we u als bewoner. U krijgt u van
ons het renovatieplan. En organiseren we een bijeenkomst met alle bewoners om het renovatieplan
te bespreken en een ‘draagvlakmeting’ te houden.
Want pas als 70% van de huurders (met een vast
huurcontract) instemt met het renovatieplan, dan
kunnen we beginnen met de werkzaamheden.
Wat gaat er allemaal gebeuren? Wordt mijn
balkon vergroot? Wordt het toilet bij de badkamer getrokken? Wordt de begane grond
verdieping ook dichtgezet? Wordt de binnenkant van de flat aangepakt? Krijgen we aan
alle kanten dubbel glas?
Wat we precies allemaal gaan doen, weten we nog
niet. Dat gaan we samen met een aannemer uit-

werken. Op dit moment worden er alleen nog maar
ideeën besproken met de projectcommissie.
Moeten we verhuizen tijdens de werkzaamheden?
Uitgangspunt is om de werkzaamheden in bewoonde staat uit te voeren. Dat betekent dat u niet hoeft
te verhuizen. Maar een verbouwing gaat natuurlijk
niet zonder enige overlast. We komen ruim voordat
de werkzaamheden beginnen bij u op bezoek. We
bespreken dan uw persoonlijke situatie en vertellen
ook welke overlast u kunt verwachten. Kunt u tijdens de werkzaamheden niet in uw woning blijven?
Dan bespreken we met u de mogelijkheden voor
een andere oplossing.
Ik heb gehoord dat we allemaal zelf een budget krijgen waarvoor we als huurder de binnenkant van onze woning moeten opknappen,
klopt dit?
Nee, dit klopt niet. Woongoed Zeist is eigenaar
van het gebouw en de woningen. Wij willen dat de
woningen na een renovatie allemaal weer hetzelfde kwaliteitsniveau hebben. Woongoed Zeist kiest
daarom een aannemer. Deze aannemer gaat straks
bij u aan de slag.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Vakantieperiode
De vakantieperiode begint bijna. Van 16 juli t/m 27 augustus is het vakantie. De medewerkers van Woongoed Zeist zijn in deze periode soms minder goed bereikbaar. Ook is er geen
spreekuur op donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in het Wijkinformatiecentrum. Het
wijkinformatiecentrum is gesloten tijdens de vakantieperiode.
Volgende inloopbijeenkomst op 4 september
Zet u dinsdag 4 september alvast in uw agenda? Ergens tussen 17.00 uur en 19.00 uur kunt
u weer binnenlopen en uw vragen stellen aan medewerkers van Woongoed Zeist of aan de
leden van de projectcommissie. Dit keer is het in het Wijkinformatiecentrum aan de Graaf
Lodewijklaan 15.
Heeft u vragen over het project?
Belt of mailt u dan met Kirsti Hammer (medewerker projectparticipatie).
Het telefoonnummer is (030) 693 66 00 of kirsti.hammer@woongoedzeist.nl.
Heeft u andere vragen? Bijvoorbeeld over beheer, overlast of verhuur?
Belt of mailt u dan met Jolanda Kooijman (wijkconsulent). Het telefoonnummer is
(030) 693 66 00 of jolanda.kooijman@woongoedzeist.nl.
Het Sociaal Wijkteam
Het wijkteam houdt iedere woensdag spreekuur van 9.30 tot 10.30 uur in het Binnenbos,
Hoog Kanje 186. U kunt zonder afspraak langs komen.

Wij wensen u een fijne zomer!

Welke energiemaatregelen worden er genomen? Krijgen we een gasloze woning? Hoe
wordt mijn woning verwarmd? Komen er zonnepanelen op het dak?
Welke energiebesparende maatregelen we precies
nemen is op dit moment nog niet bekend. Samen
met een aannemer maken we een plan en werken
we de energiebesparende maatregelen verder uit.
Energiebesparing - en daarmee ook een woonlastenbesparing – staat hoog op het lijstje van Woongoed Zeist. Na de renovatie krijgt u een comfortabele woning en een energiezuinigere woning.
Krijgen we een huurverhoging?
Dat is nog niet bekend. Wel is er met de gemeente
Zeist afgesproken om de huren laag te houden. Dat
was een voorwaarde bij renovatie van de flat en
om de flat niet te slopen. Na een renovatie daalt
uw energierekening waarschijnlijk omdat we de flat
beter isoleren.
Kan ik straks nog wel verhuizen met een
verhuiskostenvergoeding? Toen ik in de flat
kwam wonen is altijd gezegd dat de flat gesloopt wordt. Ik wil graag met een stadsvernieuwingsurgentie verhuizen.
Het klopt dat er altijd is gezegd dat de flat gesloopt
zou worden. Dat was ook het oorspronkelijke plan.
Maar in oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat Woongoed Zeist mag onderzoeken of de
flat gerenoveerd kan worden in plaats van te slopen.
De vraag over verhuiskostenvergoeding en een
stadsvernieuwingsurgentie bespreken we met de
projectcommissie. We kijken wat er mogelijk is en
maken daar afspraken over.
Samen met de projectcommissie maken we een Sociaal Statuut. In een Sociaal Statuut leest u straks wat
uw rechten en plichten zijn bij een renovatie. Hierin
staan ook de vergoedingen waar u recht op heeft.

Kunnen jullie iets doen aan de ventilatiemogelijkheden? De ventilatie is nu erg slecht in de
woning. Er is veel schimmeloverlast.
Als we gaan renoveren, dan pakken we de schimmeloverlast ook aan. De ventilatie gaat voldoen aan de
nieuwe eisen.
Doen jullie met de renovatie ook iets aan
geluidsoverlast? Ik hoor veel geluiden om mij
heen en slaap daardoor slecht.
Een van de onderzoeken die Woongoed Zeist heeft
uitgevoerd, is een geluidsmeting in een lege woning.
De uitslag van dit onderzoek nemen we mee met
het maken van het plan.
Welke stappen zijn er in het project?
Hieronder ziet u het stappenplan. De grijze pijl geeft
aan waar we nu zijn:

Vanuit de projectcommissie: Twee nieuwe leden stellen zich aan u voor
Hoi allemaal: Ik ben Marlijn van der Vloed. Ik woon al vrijwel mijn gehele leven in Zeist, sinds
een aantal jaren in flat 11, samen met mijn twee zoontjes, twee katten en mijn hond! Dat
bevalt me zo goed dat ik graag wil blijven wonen en
zelfs mee wil praten over de renovatie.
Sinds kort ben ik de voorzitter van de projectcommissie namens de bewoners. Samen met Karen,
Simone en Annemiek vorm ik een enthousiast
team en komen we samen op voor onze en jullie
belangen. Als je vragen of opmerkingen hebt, hoor
ik dat graag!

Mijn naam is Karen de Graaf, ik ben geboren en getogen
Zeisterse. Ik woon al 21 jaar in deze flat samen met mijn twee
jongste zoons van 11 en 20. De afgelopen jaren heb ik het hele
proces rondom sloop en nieuwbouw meegemaakt en meebeleefd. De onzekerheid die dat met zich meebracht was voor
mij de motivatie om in de projectcommissie zitting te nemen.
Ik denk dat ik een toevoeging ben doordat ik heel goed snap
wat veel bewoners van de flat voelen en dat ik dat aan Woongoed Zeist kan meegeven.
Daarnaast wil ik samen met de andere leden zorgen voor een
fijne leefomgeving en met Woongoed Zeist samen zorgen dat
de flat zo mooi en duurzaam mogelijk wordt

