
 
 

 

Woongoed Zeist vindt goed onderhouden woningen belangrijk. Dit jaar staan er weer 

verschillende onderhoudswerk gepland. Hieronder ziet u een overzicht van het werk.  

Bewoners krijgen bijtijds bericht als we iets aan hun woning gaan aanpakken.  

Deze werkzaamheden vinden plaats in het laatste kwartaal 2018 

Badkamer, toilet en keuken vervangen: 

 Crosestein 16-02 t/m 18-22 (even) 
 

Keukens vervangen 

 Vijverhof den Dolder 
 

Dilatatievoegen vervangen balkon en galerijen:  

 Nijenheim flat 70-80-90, Couwenhoven flat 70 en 80. 
 

Berging vloeren inspecteren en herstellen Nijenheim flat 70, 80 en 90 

 Kwaaitaalvloeren herstellen onder de bergingen 
 

Laan van Vollenhove L-flat 

 Coating galerij vloeren begane grond 

 Dakbedekking buitengalerij 13e verdieping 

 Boeiboorden rond het dak vervangen 

 

Laan van Vollenhove Gero-flat 

 Aanbrengen ontstoppingsstukken 
 

Antonlaan 55+ 

 Vervangen van de vloerbedekking door marmoleum 
 

Schilderwerk;  

 Bachlaan 68 t/m 78 (even), Chopinlaan 121 t/m 137 (oneven),  

Schubertlaan 1 t/m 17 (oneven) 

 Kerckebosch diverse complexen: binnen schilderwerk algemene ruimten 
 

Schilderwerk en herstellen metselwerk  

 4 woningen W.F. Smitlaan 

 
Sniplaan:  

 vervangen van de kozijnen van de bergingen. 
 



 
 

 

Doorlopend 

 Lift moderniseren / onderhouden 

Hofwijck (Johan van Oldenbarnveldlaan 273 t/m 341),  

Binnenhof (Johan van Oldenbarneveldlaan 103 t/m 271 (oneven),  

Willem Dreeslaan 17 t/m 35 (oneven),  

Delta Residence (Wilhelmina van Essenlaan 1 t/m 81 (oneven),  

Pelitaflat (Dr. Ramaerlaan  10 t/m 96) 

 Onderhoud mechanische ventilatie 

(diverse complexen)   

 CV ketels vervangen (ouder dan 18 jaar) 

(diverse complexen) 

 Leefbaarheid / schoonmaken / controleren / speeltoestellen 

(diverse complexen) 

     
Naar volgend jaar 

Badkamer en toilet vervangen: Costerlaan 27 t/m 33 (oneven), Joubertlaan  

31 t/m 37 (oneven), Krugerlaan 37A t/m 45 (oneven), Schooldwarsweg 1 t/m 7 (oneven), 

Waterhoenlaan 
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