
Oktober 2018

Nieuwsbrief Vrijheidsplein en Titus Brandsmalaan

Nog even en we zijn klaar! Midden oktober zijn alle appartementen gerenoveerd en eind oktober 
wordt de laatste hand aan de flat gelegd. De steigers en ook de bouwplaats gaan weg. Wij willen u 
allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking. Het viel niet altijd mee. Nu wordt het tijd om te 
gaan genieten van uw gerenoveerde energiezuinige, warmere woning en een  
gemoderniseerde flat.

Oplossen klachten naar aanleiding van de 
renovatie
Heeft u naar aanleiding van de renovatie nog 
kleine gebreken? Dan komt de aannemer bij u 
langs. U krijgt hierover een brief van Heilijgers.
Hier zit een lijst bij waarop u deze opleverpun-
ten kunt opschrijven. Ook zit er een uitleg bij 
over welke zaken het gaat. En wat niet van toe-
passing is, zoals beschadigingen e.d.
Het gaat vooral om dingen die niet het nog niet 
goed doen, zoals klemmende deuren, lekkende  
kranen etc.

Planning bezoek aannemer  
opleverpunten 

Vrijheidsplein 1 t/m 35 :
woensdag 10 oktober; 7.30-11.00 uur  
Vrijheidsplein 37 t/m 59 &  
T. Brandsmalaan 1 t/m 11 :   
woensdag 24 oktober; 7.30-11.00 uur
Titus Brandsmalaan  13 t/m 47:  
woensdag 13 december; 7.30-11.00 uur.

Als er tussendoor klachten zijn, dan worden 
deze natuurlijk verholpen door de aannemer. Of 
bel met onze reparatieverzoekenlijn via  
(030) 693 66 01.

Aanleg riolering
Na de renovatie, start de gemeente Zeist met het 
vervangen van de gemeentelijke riolering rondom 
de flats. Zij informeren u hier verder over.

De Verzetswijk knapt op
Woongoed Zeist en RK woningbouwvereniging 
zijn nog  volop aan het werk in uw wijk. Ongeveer 
260 eengezinswoningen rondom uw woning gaan 
we renoveren. Of worden op dit moment ook al 
grondig opgeknapt. We verwachten hier heel 2019 
nog mee bezig te zijn.
Ook gaat de RK Woningbouwvereniging een nieuw 
senioren complex bouwen aan de  
Cornelis Vlotlaan.

Gezellige afsluiting
Woongoed Zeist wil u graag bedanken voor uw 
geweldige medewerking. Daarom organiseren we 
woensdag 31 oktober een gezellige afsluiting aan 
de achterkant van de flat aan de Titus Brands-
malaan van 16.00 tot 17.30 uur. U bent van harte 
uitgenodigd voor een drankje en een hapje. Ook 
kunt u een cadeautje ophalen.

U ontvangt nog een uitnodiging

Wij hopen u daar te zien! 



 
Contact 
Voor vragen over de renovatie
Opzichter Heilijgers: Aart de Zwaan via (033) 45 45 700 /  
email: verzetswijk@heilijgers.nl
Voor onraad en calamiteien buiten kantooruren die te maken hebben 
met de renovatie: (033) 45 45 700
 
Woongoed Zeist 
Spreekuur : donderdagochtend van 08.00 tot 10.00 uur 
Koos Hofman opzichter (030) 693 66 00
Corrine de Lorijn bewonersparticipatie (ma, di, do) (030) 693 66 00


