
Aantal 4 kamerappartementen
De bewonersprojectcommissie gaf al eerder bij ons 
aan dat het aantal geplande 4 kamerwoningen te 
krap is. Dat bleek inderdaad ook uit de huisbezoeken. 
Daarom zijn we nu samen met de architect aan het 
tekenen en rekenen, om te kijken of we extra 
4 kamerappartementen kunnen maken. De 
bewonersprojectcommissie volgt dit op de voet. In 
het najaar kunnen we u hier meer over vertellen.

Zijn we bij u nog niet op huisbezoek geweest? Neemt 
u dan contact op met Kirsti Hammer. 

Zomervakantie
Tot 27 augustus is het 
Wijkinformatiecentrum gesloten. 
Kirsti Hammer houdt in deze 
periode ook geen spreekuur. U 
kunt haar wel bellen of mailen: 
(030) 693 66 00 of 
kirsti.hammer@woongoedzeist.nl

We wensen u een fijne zomer! 
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De afgelopen maanden zijn we bij bijna iedereen op huisbezoek geweest. Wat 
we gaan doen met de uitkomsten en wat de verdere planning is, leest u in deze 
nieuwsbrief. Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vorm; we gaan vanaf nu digitaal!

Huisbezoeken
Kirsti Hammer en Erica Steehouder gingen de afge-
lopen maanden bij bijna alle bewoners met een vaste 
huurovereenkomst langs. Ze spraken over de 
nieuwbouwplannen en de woonwensen. 

Bijna iedereen vindt de gebouwen mooi en de plek 
- zo aan de bosrand - leuk. De meeste mensen willen 
in het gebouw ‘Berkenveste’ wonen; aan de rand van 
het bos én met uitzicht op het bos. De meeste 
mensen vertelden dat ze het liefste naar een 
4 kamerappartement willen verhuizen. 



Omgevingsvergunning ingediend 
BAM heeft inmiddels een omgevingsvergunning 
bij de gemeente Zeist ingediend. Als die is goedge-
keurd, dan gaat er een bezwaartermijn lopen. We 
denken dat pas in oktober de vergunning definitief 
is. Daarna begint BAM op de plek van de twee 
gebouwen met de voorbereidingen voor de bouw.

Planning
Omgevingsvergunning     Aangevraagd juni '18 
       Definitief najaar '18
Start bouwrijp maken     Najaar '18 
Start bouw      Begin '19 
Toewijzingsgesprekken    Najaar '18 - begin '19 
Uitkiezen keuzeopties     In 2019 
Oplevering                   In 2020 
  
LET OP: Dit is een voorlopige planning. 
Houdt u er rekening mee dat deze 
planning nog wijzigt!

Aannemer BAM Wonen stelt zich graag aan u voor

BAM Wonen gaat uw nieuwe woning bouwen. Zij hebben voor ons ook Heidehof aan de Prinses Alexialaan 
gebouwd. Wij waren daar erg tevreden over. Paul Schinkel en Hans Wiersma van BAM Wonen stellen zich 
graag aan u voor:

BAM is heel blij om voor en samen met Woongoed Zeist weer twee mooie gebouwen in Kerckebosch te 
bouwen. Maar vooral de dag dat u als bewoner de sleutel van uw nieuwe woning krijgt, is voor ons een 
moment om nu al naar uit te kijken! Onze medewerkers hebben een passie voor bouwen. Als wij ‘klaar’ zijn, 
dan hebben we iets gemaakt waar mensen dagelijks in leven. Dit project is voor ons nog extra bijzonder 
vanwege de locatie, waarbij we met respect voor de omgeving willen werken. Zodat u uiteindelijk optimaal 
kan genieten van diezelfde omgeving.
 
Samen met MIX architectuur hebben we twee gebouwen ontworpen waarin u als bewoner zoveel mogelijk 
de mooie omgeving van Kerckebosch ervaart:
“Bij het ontwerp hebben we ons laten inspireren door het unieke boslandschap rondom beide gebouwen. 
Zo hebben we van de balkons sfeervolle buitenkamers gemaakt waarbij je beschut kunt genieten van de 
omgeving. Brede glaspartijen verbinden de woonkamers met de royale buitenterrassen. Beide gebouwen 
hebben een eigen, vriendelijke uitstraling maar vormen door de toepassing van natuurlijke materialen in 
steen en hout een mooie samenhang,” vertellen Reinier Ubels en Silvester Klomp de architecten van MIX 
architectuur.

Op dit moment is BAM Wonen druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw. Om ervoor te zorgen 
dat de bouwwerkzaamheden straks zo goed mogelijk verlopen met zo min mogelijk overlast voor de buurt. 
Als de start van de bouw dichterbij komt, ontvangen u en de omwonenden, informatie over het project. 
Ondertussen kan BAM Wonen niet wachten tot het zover is!

Nieuwsbrief vanaf nu digitaal
Dit is de laatste papieren nieuwbrief. Inmiddels 
hebben wij namelijk van de meeste mensen uit 
uw flat een e-mailadres. Voortaan ontvangt u 
informatie over de bouw van fase 4, per e-mail. 
Hebben wij uw e-mailadres niet? Dan ontvangt u 
een print van de digitale nieuwsbrief per post.


