
Keukentafelgesprekken
Voordat het onderhoud start worden er 
‘keukentafelgesprekken’ ingepland. Tijdens 
dit gesprek nemen we samen met u de 
werkzaamheden door en is er voldoende 
ruimte voor het stellen van vragen. 

Dit gesprek wordt ongeveer 4 weken voor de 
start van de werkzaamheden in uw woning 
ingepland. U hoeft zelf niets te doen, een  
medewerker van Mateboer maakt een 
afspraak met u.  

Uw contactpersoon
Tijdens de bouw is Stephanie Hillenaar van 
Mateboer uw aanspreekpunt. Gedurende het 
project krijgt u informatie van haar over de 
voortgang en u kunt bij haar terecht met vra-
gen. Stephanie Hillenaar is er op maandag, 
dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 16.15 
uur, op woensdagmiddag en vrijdagochtend. 
U vindt haar - samen met de uitvoerder - in 
de bouwkeet, die in het midden van de wijk 
wordt geplaatst. 

Verkeer
Houdt u er rekening mee dat gedurende het 
project minder parkeerruimte is in de wijk. 
Naast de bouwkeet komen er ook containers 
te staan. Ook rijdt er regelmatig werkverkeer 
(vrachtwagens) door uw straat. 

Nieuwsbrief renovatie eengezinswoningen Filips van Bourgondiëlaan

De renovatie komt nu écht dichtbij! Begin november starten de eerste werk-
zaamheden. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over het  
'keukentafel gesprek', een planning en uw contactpersoon tijdens de renovatie. 

Hebben wij uw e-mailadres al?
Wij sturen steeds vaker informatie digitaal. Dat is snel, goedkoop en wel zo duurzaam. 
Hebben wij uw e-mailadres al? Geef het door op www.woongoedzeist.nl/e-mailadres.

oktober 2018

Watermeter blijft op dezelfde plek
In overleg met de projectcommissie is 
besloten om de watermeter niet hoger te 
plaatsen. In plaats daarvan worden de 
kokers uit de badkamer verwijderd,  
waardoor extra ruimte ontstaat.



 

Planning

huisnr. start werkzaamheden
5-19  begin november 2018
21-35  half november 2018
54-58 begin december 2018
60-70 begin december 2018
78-88 half januari 2019
90-64 half januari 2019
96-106 eind januari 2019
114-124 begin februari 2019
126-130 half februari 2019
37-51  eind februari 2019
53-67 begin maart 2019
132-142 half maart 2019
150-160 begin april 2019
162-166 half april 2019
168-178 half april 2019
186-196 eind april 2019
198-202 begin mei 2019
69-83 half mei 2019
85-91 eind mei 2019
204-214 begin juni 2019

Let op, deze planning kan nog wijzigen. 
Bijvoorbeeld als er door slecht weer niet 
gewerkt kan worden.

App met informatie voor u
U heeft informatie ontvangen over de ‘Over 
Mijn Huis’ app. Met deze app houdt Mate-
boer u op de hoogte van de werkzaamheden 
en u ontvangt belangrijke informatie. U kunt 
de app op uw telefoon of tablet downloaden, 
ook kunt u de informatie op een computer 
inzien. Mocht u geen van deze apparaten 
hebben, dan houden wij u natuurlijk 
schriftelijk op de hoogte van alles.  

Keuze maken
Als uw keuken, badkamer of toilet wordt  
vernieuwd, dan wordt u binnenkort uitgeno-
digd om uit kleuren en materialen te kiezen. 
Dit keuzemoment vindt plaats in de model-
woning aan de Filips van Bourgondiëlaan 138. 
Daar kunt u de kleuren en materialen 
bekijken om zo een goede keuze te maken. 

Vragen of contact?

Met al uw vragen over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met Stephanie 
Hillenaar van Mateboer. Stuur een e-mail 
naar s.hillenaar@mateboer.nl of bel haar 
op 06-1966 5094.


