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Technische (bouwkundige) onderzoeken
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Er zijn technische (bouwkundige) onderzoeken in de woningen gedaan. Die laten zien hoe de woningen er nu bijstaan en wat er
nodig is om de woningen weer helemaal ‘up to date’ te maken. De conclusie is dat sloop-nieuwbouw meer realistisch is dan
renoveren.

Naoorlogse woningbouw
Na de oorlog was de woningnood hoog en waren er snel nieuwe woningen nodig. Er kwamen nieuwe bouwconcepten om snel en
goedkoop te bouwen. De witte woningen werden volgens het ‘Onsite’ concept gebouwd. De grijze woningen volgens het ‘Airey’
concept. De eisen die toen aan woningen gesteld werden zijn anders dan nu.

Toe aan onderhoud
De keukens en badkamers zijn ‘op’ en de buitenkant heeft onderhoud nodig. Het uitvoeren van onderhoud is natuurlijk mogelijk,
maar het eindresultaat zal niet voldoen aan de eisen van deze tijd. En niet alle nadelen die de woningen hebben, kunnen we
oplossen en waarschijnlijk levert het zelfs nieuwe (bouwkundige) problemen op. Wat willen we dan eigenlijk verbeteren?
Energielabel
De woningen zijn nu slecht geïsoleerd; het verwarmen kost dus veel energie. De woningen hebben een energielabel F of G. Om
dat te verbeteren moeten de woningen geïsoleerd worden. Dat kan voor (meer) vochtproblemen zorgen. En ook voor een toename
van geluidsoverlast tussen de woningen (contactgeluid).
Woningindeling
De woningindeling is onhandig en voldoet niet aan de wensen en eisen van nu. Veranderen is niet altijd mogelijk en vaak erg
kostbaar.
Gehorig
De woningen zijn erg gehorig. Dit komt door de dunne en lichte wanden tussen de woningen onderling. Bij de boven- en
benedenwoningen zijn de vloeren het probleem, die laten erg gemakkelijk geluid door.
Vocht
Een vochtige woning vormt de perfecte basis voor schimmels. Veel woningen zijn vochtig en dat is moeilijk op te lossen. Op koude
oppervlakten in de woning ontstaat namelijk condens, die veroorzaakt de vochtige plekken.
Veiligheid
De woningen voldoen aan de wet- en regelgeving voor bestaande bouw. Maar bij een renovatie gelden de huidige strengere
regels en zijn aanpassingen nodig. Bijvoorbeeld het verwijderen van asbesthoudend materiaal.

Daarom denken we aan sloop-nieuwbouw
De verbeteringen die we willen doorvoeren zijn niet helemaal mogelijk in de huidige woningen. We willen geen geld en tijd
investeren als het maar een matig resultaat oplevert. Daarnaast hebben de grijze woningen een draagconstructie van staal met
lichte vloeren en wanden. Deze woningen aanpassen zodat ze weer voldoen is vrijwel onmogelijk.

Kijk ook eens op www.seysterveste.nl/griffensteijn
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Onderzoek naar mogelijkheid sloop-nieuwbouw
Renovatie of in stand houden heeft niet de voorkeur
Het renoveren van de woningen aan de Ridderschapslaan, Jacoba van Beierenlaan en de Cornelis Schellingerlaan heeft niet onze
voorkeur. En ‘in stand houden’ door regulier (minimaal) onderhoud te plegen ook niet. Daarmee los je de grootste nadelen van de
woningen - slecht warm te stoken, vochtproblemen, klein en onhandig qua indeling - namelijk niet op. Zie ook het blad ‘Technische
(bouwkundige) onderzoeken’. Seyster Veste onderzoekt daarom de mogelijkheid van sloop-nieuwbouw.

Zorgvuldigheid staat voorop
Het gaat niet alleen om de 191 woningen, maar vooral om de mensen die er wonen. U ‘maakt’ de buurt. Elke stap wegen we
daarom zorgvuldig af en we betrekken bewoners bij de planvorming. Het maken van een goed en gedragen plan vraagt dus tijd.

Uitgangspunten
We hebben alvast wat uitgangspunten die we belangrijk vinden, ongeacht of de woningen worden gesloopt of blijven staan:
•
•
•
•

de woningen blijven betaalbare sociale huurwoningen
de woningen blijven beschikbaar voor de huidige huurders
we vragen bewoners om mee te denken zodat we samen tot een gedragen plan komen
we onderzoeken of er plaats is voor wat extra woningen in de buurt

Natuurlijk moet een plan aan meer randvoorwaarden voldoen. Daarover weten we in december 2016 meer. Ook ontvangt u de
stappen die we zetten om tot een plan te komen, overzichtelijk bij elkaar. Dan weet u wat u kunt verwachten.

In gesprek met de gemeente Zeist, toezichthouders en bewoners
Sloop-nieuwbouw heeft dus onze voorkeur en daarom gaan we de haalbaarheid daarvan onderzoeken. Maar een plan maken doen
we niet alleen. We hebben de gemeente nodig voor vergunningen en omdat de woningen nu nog op de monumentenlijst staan.
Maar ook onze toezichthouders moeten het ermee eens zijn. Daarnaast vragen we bewoners om hun input te leveren. U begrijpt
dat het maken van een plan veel voorbereiding en tijd vraagt. En daarna volgt pas de uitvoering. We staan nog helemaal aan het
begin.

Kijk ook eens op www.seysterveste.nl/griffensteijn
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Wilt u meedenken?

Uw buurt, uw woning
Een plan maken doen we niet zonder de bewoners daarbij te betrekken. U woont immers in de buurt en weet het beste waar
behoefte aan is. We vragen u om actief mee te denken en input te leveren. Door bijvoorbeeld lid worden van een commissie, bij
speciale themabijeenkomsten aan te sluiten of vanaf ‘uw luie stoel’ deel te nemen aan een online panel.

Duidelijke ‘spelregels’
Duidelijke ‘spelregels’ en afspraken vooraf geven houvast. We zorgen ervoor dat er met uw input ook écht wat gedaan wordt. Over
sommige zaken kunt u meedenken, op andere zaken kunt u ook invloed uitoefenen. In december 2016 komen we daar uitgebreid
op terug.

Wat moet u doen om mee te denken?
Wilt u meedenken? Dan kan u dat nu al doorgeven via griffenstijn@seysterveste.nl. Maar u kunt ook op een later moment uw
interesse doorgeven. We zullen op verschillende momenten een oproep plaatsen. Soms voor een bepaald thema.

Uw mening over schetsplannen
Onderdeel van het onderzoek naar sloop-nieuwbouw is het maken van een eerste schets voor de buurt. Met die schets kijken we
welke sfeer we in de buurt willen. In januari of februari 2017 ontvangt u hierover uitgebreide informatie en vragen we uw mening.

Kijk ook eens op www.seysterveste.nl/griffensteijn

