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Wanneer komen jullie op huisbezoek? 
Medewerkers van Woongoed Zeist zijn in april, mei en juni 2018 op huisbezoek geweest bij 
huurders met een vaste huurovereenkomst om o.a. te praten over de woonwensen, het nieuwbouw 
plan en het Sociaal Statuut. Heeft u geen bezoek gehad? Neemt u dan contact op met Kirsti 
Hammer (medewerker projectparticipatie). 

 
Wat voor nieuwbouwwoningen worden er voor ons gebouwd? Zijn daar ook 
eengezinswoningen bij? 
Er worden twee appartementencomplexen gebouwd op de plaats waar flat 8 (Prinses Margrietlaan 
235 t/m 270) stond. In totaal 80 woningen. Er worden geen eengezinswoningen gebouwd in deze 
fase van het project. 

 
Waar komen deze woningen te liggen? 
Aan de Prinses Arianelaan naast Lindeveste. Dit is de plek waar flat 8 (Prinses Margrietlaan 235 
t/m 270) stond.   

 
Ik wil niet wachten op een nieuwbouwwoning maar ik wil nu al verhuizen naar een 
woning buiten Kerckebosch. Kan dit? 

Ja, u kunt sinds 1 juli 2017 een stadsvernieuwingsurgentie bij Woongoed Zeist aanvragen. Met 
deze stadsvernieuwingsurgentie krijgt u voorrang op woningen in de regio Utrecht via WoningNet. 
Met uw stadsvernieuwingsurgentie moet u wel zelf reageren op woningen op Woningnet. Let u op: 
een stadsvernieuwingsurgentie geldt alleen voor een vergelijkbare woning! 
En de stadsvernieuwingsurgentie is geldig voor een half jaar. Daarna kunt u hem verlengen voor 
nog een half jaar. 

 

Hoe vraag ik een stadsvernieuwingsurgentie aan? 
Dit kunt u aanvragen bij Woongoed Zeist. Het liefste door een mail te sturen aan 
info@woongoedzeist.nl met vermelding van uw inschrijfnummer van WoningNet. Het duurt 
ongeveer 1 week voordat uw aanvraag in behandeling is genomen. Van Het Vierde Huis (zij regelen 
voor de gemeente Zeist de stadsvernieuwingsurgenties) ontvangt u een bevestiging. 

 

Ik wil graag verhuizen naar een woning buiten de regio Utrecht. Kan ik dan ook een 
stadsvernieuwingsurgentie aanvragen? 

Nee dit kan helaas niet. Neemt u contact op met de woningcorporatie in deze regio. Zij kunnen u 
vertellen hoe u zich moet inschrijven. 
 
Als ik met urgentie geen geschikte woning vindt op Woningnet, kan ik dan nog wel 
verhuizen naar een nieuwbouwwoning? 

Dat kan. Maar als u een stadsvernieuwingsurgentie aanvraagt is het wel de bedoeling dat u gaat 
zoeken naar een andere woning op WoningNet. Uw stadsvernieuwingsurgentie is geldig voor een 
half jaar. Met daarna een verlenging van nogmaals een half jaar.  

 
Is er voor iedereen uit onze flat een woning in de nieuwbouw? 
Er is voor iedereen een woning in de nieuwbouw van fase 4. Dit is wel afhankelijk van de regels 
voor het passend inkomen en uw woonwens.  

 
Gaat mijn huur omhoog in een nieuwbouwwoning? 
Voor de meeste huurders zal de huur omhoog gaan in de nieuwbouw. Maar u krijgt er een zeer 
energiezuinige woning voor terug. Waarschijnlijk gaan uw energiekosten omlaag. Dit is wel 
afhankelijk van uw verbruik. 

  

Wat zijn de huurprijzen? 
Voor een 3-kamerappartement is de huurprijs € 595,- (prijspeil 1-1-2018) exclusief servicekosten.  
Voor een 4-kamerappartement is de huurprijs € 640,- (prijspeil 1-1-2018) exclusief servicekosten. 
 
Wat gebeurt er met de woningen die leeg komen in onze flat? 
Deze woningen worden tijdelijk verhuurd onder de leegstandswet door Ad Hoc beheer. 
 

Wanneer vindt de toewijzing van mijn nieuwe woning plaats? 
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Dat weten we op dit moment nog niet. Waarschijnlijk zal dit aan het einde van 2018 of begin 2019 

zijn. Voordat we u kunnen uitnodigen voor een toewijzingsgesprek moeten er eerst nog wat dingen 

gedaan worden. Dit is o.a.: 
 De definitieve huurtekeningen moeten klaar zijn met daarop het oppervlakte, bouwnummer 

enz. 
 De servicekosten moeten bekend zijn 
 Hoe het parkeren wordt geregeld. 

 

Wanneer start de bouw? 
Dat is op dit moment nog niet bekend. In juni is een omgevingsvergunning bij de gemeente Zeist 
aangevraagd. Waarschijnlijk is deze vergunning in oktober definitief. Dan kunnen we beginnen met 
het bouwrijp maken van het terrein.  
 
Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over het project? 

Uw vragen kunt u stellen aan de medewerker projectparticipatie van Woongoed Zeist. Dit is Kirsti 
Hammer. Zij is te bereiken via 030 693 66 00 of via info@woongoedzeist.nl 
Iedere donderdagmiddag houdt zij spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur in het Wijkinformatiecentrum 
aan de Graaf Lodewijklaan 15. 
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