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Woongoed Zeist is druk bezig met de voorbereiding voor de opknapbeurt aan 
uw woning. In deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de stand van 
zaken. Ook de klankbordgroep van uw buurt denkt al met ons mee. 
Spannend: de opknapbeurt van uw woning komt steeds dichterbij!

Even voorstellen:  
aannemer Mateboer Bouw B.V. 
Mateboer Bouw B.V. is de aannemer die 
straks de werkzaamheden uitvoert. Dit fa-
miliebedrijf uit Kampen bestaat al meer dan 
80 jaar. Ze hebben veel ervaring met ver-
schillende groot onderhoud projecten waar-
bij de bewoners in de woning blijven wonen. 
Mateboer Bouw B.V. vindt het belangrijk dat 
de bewoners centraal staan tijdens het pro-
ject en goed geïnformeerd worden.

 

De Klankbordgroep 
vertegenwoordigt u!
De leden van de klankbordgroep zijn 'de oren 
en ogen' van de buurt. Met hun bespreken 
wij de renovatieplannen en onze communica-
tie naar de overige bewoners. Zij adviseren 
Woongoed Zeist en hun advies nemen wij mee 
bij besluiten. We zijn blij dat deze bewoners 
zich hebben aangemeld als 'klankbordgroep 
lid'. 
HuurdersPlatform Seyst kijkt mee. 

Deze buurtbewoners zijn lid van de 
klankborgroep: 
Voor deelplan 3A
Toos en Rob Overdevest
Yvonne Elferink 
Hans Grambergen
Sanne Schraal
Gerda Kraan
Irene Grasmayer

Voor Deelplan 3B 
Hamza Ajjouri
Marilyn Limon
Antoinette Stip
Mario van Wandelen
Eva Meddens
Jan Nieman



Informatie en contact
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan  
Corrine de  Lorijn, medewerker 
projectparticipatie. Haar werkdagen 
zijn maandag, dinsdag en donder-
dag.
corrine.delorijn@woongoedzeist.nl   
(030) 693 66 00 .  

Kaart deelplan 3A en 3B

Voorlopige planning
• Uitwerken plannen met de klankbord-

groep: 
2e en 3e kwartaal 2018

• Korte woninginspectie: 
derde kwartaal 2018

• Draagvlakmeeting onder bewoners:  
begin 2019

• Bij minimaal 70% ja stemmers: start 
werkzaamheden: eind juni 2019

• Werkzaamheden gereed:  
eind 4e kwartaal 2019

Bovenstaande planning geeft u een beeld 
van de doorlooptijd. Planningen kunnen 
soms verschuiven. Als er iets wijzigt, infor-
meren wij u zo snel mogelijk.

Stappenplan
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u van ons een 
stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe 
en wanneer activiteiten voor en tijdens de 
opknapbeurt zullen lopen. We zitten nu bij 
stap 0; de voorbereiding door de aannemer. 
Tijdens deze stap werken we de plannen uit 
met de klankbordgroep en  
 

Mateboer Bouw B.V. U kunt hierbij den-
ken aan uitwerken meerwerk opties, keuze 
voordeuren enz.

Zonnepanelen
Woongoed Zeist werkt momenteel aan een 
plan om zonnepanelen aan te bieden aan 
haar huurders. Hierbij houden we ook reke-
ning met het dakoppervlak en de zonligging.

Woongoed Zeist accepteert aanvragen voor 
zonnepanelen nu niet. Tijdens de renovatie 
gaan we namelijk de daken vanaf buiten 
isoleren en leggen we er nieuwe dakpannen 
op. We plaatsen geen zonnepanelen. In ie-
dere woning leggen we een loze leiding aan 
van de meterkast naar het dak. Zo kunnen 
in de toekomst eenvoudiger zonnepanelen 
geplaatst worden. Ook de huurder kan dan 
zelf zonnepanelen aansluiten via een ZAV 
aanvraag bij Woongoed Zeist.

Woongoed Zeist houdt u op de hoogte over 
de planvorming en ontwikkelingen over de 
zonnepanelen.    


