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Nieuwsbrief Schaerweijdelaan
Voor u ligt de nieuwsbrief voor bewoners van de Schaerweijdelaan. Hierin leest u 
meer over het binnenterrein, over de werkzaamheden verderop in de wijk en de 
mogelijkheid om naar een twee-onder-één-kapwoning te verhuizen. 

Binnenterrein
Zoals u heeft gezien is het binnenterrein helemaal 
opgeruimd. Grofvuil en begroeiing zijn afgevoerd 
en er zijn hekken om het terrein geplaatst. Daarmee 
hopen we ervoor te zorgen dat het nu ook opge-
ruimd blijft. Wordt er toch nog (grof)vuil gedumpt 
of worden de hekken losgemaakt? Dan verzoeken 
we u om dat bij ons te melden. 

Onderhoud twee-onder-één-kapwoningen 
In november wordt gestart met het onderhoud aan 
de twee-onder-één-kapwoningen aan de Jacob van 
Lenneplaan en Tollenslaan. Bouwgroep Buitenhuis 
b.v. voert het onderhoud uit en gebruikt de woning 
aan de Tollenslaan 3 als bouwkeet/vergaderruimte. 
Mogelijk wordt het binnenterrein gebruikt voor de 
opslag van bouwmaterialen.

Interesse in Jacob van Lenneplaan of  
Tollenslaan?
Heeft u belangstelling om te verhuizen naar een 
twee-onder-één-kapwoning aan de Jacob van Len-
neplaan of de Tollenslaan (oneven huisnummers)? 
Dat kan nog steeds, geef uw interesse dan door aan 
Erica Steehouder. Heeft u uw interesse al aan ons 
doorgeven? Dan hoeft dat niet opnieuw.

Verhuizen met stadsvernieuwingsurgentie
Vaste huurders van de Schaerweijdelaan, die nu al 
willen verhuizen, kunnen een stadsvernieuwingsur-
gentie bij ons aanvragen. Die geeft u voorrang op een 
woning in de regio Utrecht die via WoningNet wordt 
aangeboden.  Als u de huur van uw woning opzegt 
heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding van  
€ 5.993,- (prijspeil 2018). 

Informatie en contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan 
Erica Steehouder, medewerker projectparti-
cipatie: driehoek@woongoedzeist.nl of
(030) 693 66 00. 

Frank van Straaten houdt toezicht op de 
werkzaamheden aan de Tollenslaan en  
Jacob van Lenneplaan u bereikt hem via 
(030) 693 66 00.

Is er iets kapot in uw woning? Geef uw 
reparatieverzoek aan ons door via 
www.mijnwoongoedzeist.nl. 


