
Waarom renovatie/groot onderhoud van flat 11?

• De flat is uit de jaren ‘60 en heeft een opknapbeurt nodig.

• Om een gevarieerd aanbod en betaalbare huurwoningen in Kerckebosch te houden, is (samen met de 

gemeente) besloten om de flat niet te slopen, maar op te knappen.

• Daarbij is de flat technisch gezien beter dan de andere oude flatgebouwen.

• We willen flat 11 energiezuinig maken, na de werkzaamheden is het gebouw ‘bijna energie neutraal’ 

(dat noem je BENG1).

• Renovatie/groot onderhoud kan in bewoonde staat, zodat u niet hoeft te verhuizen.

• De huurprijzen blijven laag.
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'Bijna energieneutraal' (BENG1)
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BENG1, wat is dat precies?

Wonen in een ‘bijna energieneutraal gebouw’ betekent meer comfort, maar vooral ook een lagere  

energierekening. Daar heb je dit voor nodig:

• Een kwalitatief goede gevel, dak en vloer (de ‘schil’ van het gebouw).

• Rondom (goede) isolatie.

• Nieuwe puien, nieuwe kozijnen en HR++ glas. 

• Er mogen geen kieren zijn en het mag niet tochten.

• Goede ventilatie. 

• Voorzieningen om warmte te hergebruiken. 

• Een goede oriëntatie op de zon voor energielevering door zonnepanelen.



Wensen en eisen voor het opknappen van het gebouw en de woningen
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Welke wensen en eisen zijn er - naast BENG1 - nog meer bij het opknappen?

De technische staat van de woningen is onderzocht. Daarnaast leverden het wijkteam en de bewoners- 

enquête belangrijke input. Naast de energiebesparende maatregelen willen we de volgende zaken bij 

een renovatie/groot onderhoud aanpakken (in overleg met de aannemer kijken we of we al deze punten 

kunnen aanpakken):

• Badkamer, keuken en wc worden vervangen.

• Het aanbrengen van een wasmachine aansluiting en afvoer. 

• Riolering en standleidingen worden vervangen of verbeterd.

• Aanpassen/vernieuwen van de groepenkast.

• Er komen nieuwe installaties voor warm water, verwarming en ventilatie. 

• Er komen nieuwe brievenbussen en de portieken worden afgesloten, dat is veiliger. 

• De bergingen worden gesloopt en er komen nieuwe bergingen zonder trap. 

• De entree , lift en de (nood)trappenhuizen worden opgeknapt. 

• Er komt een intercom (bel met spreek- luisterverbinding).

• Er is ruimte voor een Wijkinloophuis in flat 11. 
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Wanneer nemen we welke stappen
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Planning en te nemen stappen

De afgelopen tijd werd de haalbaarheid van renovatie/groot onderhoud onderzocht. Er werd gekeken 

wat er allemaal nodig is en wat dat kost. Begin oktober stemden de toezichthouders van Woongoed Zeist 

in met renovatie/groot onderhoud van de flat. Daarmee is het onderzoek naar de haalbaarheid afgerond 

en kunnen we nu verder met de ontwikkeling van een plan.

 

Wat gaan we de komende tijd doen?

• We zoeken een aannemer, met de gekozen aannemer werken we het plan verder uit.

• We spreken een Sociaal Statuut af, daarin maken we afspraken over zaken als ongeriefsvergoeding, 

hulp voor ouderen en hoe we het oplossen als er bij de werkzaamheden iets beschadigt.

• Een medewerker van Woongoed Zeist komt bij u op bezoek om uw wensen en persoonlijke situatie te 

bespreken. De aannemer komt nog bij u thuis om u te vertellen wat u kan verwachten.

• Er wordt een ‘renovatievoorstel’ gemaakt, een boekje waarin u precies leest wat er wordt gedaan.

• Er komt een draagvlakmeting. Voor de onderhoudswerkzaamheden is dat niet nodig, maar met  

renovatiewerkzaamheden moet 70% van de bewoners instemmen voordat we kunnen beginnen.  

Renovatiewerkzaamheden zijn alle veranderingen/verbeteringen die we willen uitvoeren, denk  

bijvoorbeeld aan de energiebesparende maatregelen en het vervangen van de puien.

Let op: dit is een globale planning, deze kan nog wijzigen! 

• Selectie aannemer oktober – december 2018.

• Overleg met de Bewonersprojectcommissie over Sociaal Statuut – vanaf oktober 2018.

• Opdracht verstrekking begin 2019.

• Start bouw (indicatie) 2e helft 2019.

• Oplevering in 2020.
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oktober 2018, hier staan we nu
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Geluidsoverdracht, stucwerk en uitstraling gebouw
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Hoe zit het met geluidsoverdracht en het stucwerk van binnenmuren?

• Er is een geluidsmeting uitgevoerd. De metingen gaven geen slechte waarde aan. Dit betekent dat we 

geen extra maatregelen treffen tegen geluidsoverlast.

• Het stucwerk in de woningen is op diverse plekken niet goed. Maar het is te ingrijpend om alle bin-

nenmuren opnieuw te stuken. Klachten over stucwerk worden dus individueel bekeken en aangepakt. 

Natuurlijk moet het gebouw na de werkzaamheden qua uitstraling passen bij de nieuwbouw in 

Kerckebosch! Hieronder een impressie.
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Met elkaar
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Hoe houden we elkaar op de hoogte? 

Een renovatie/groot onderhoud heeft veel impact op de bewoners. Daarom vinden we het belangrijk om 

u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. En natuurlijk horen we ook graag van u hoe u de  

werkzaamheden ervaart en wat u belangrijk vindt.

• Met de renovatieplanner app – die u gratis kunt downloaden – blijft  

u goed op de hoogte. Hierin delen we alle informatie over de  

renovatie/grootonderhoud. Zowel over de gehele flat als op woningniveau.  

U vindt er nieuwsberichten, de contactpersonen, antwoord op veel  

gestelde vragen en een planning. 

• In de renovatieplanner app staan alle nieuwsberichten. Bewoners die de app  

niet gebruiken, ontvangen een nieuwsbrief per post. Zo is alle informatie bij iedereen bekend. 

• Het is goed om elkaar ook af en toe ‘in het echt’ te spreken. Daarom organiseren we regelmatig  

inloopbijeenkomsten. 

• Heeft u tussendoor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden of andere dingen die met de flat 

te maken hebben? Dan kan u altijd bij ons terecht, stuur een e-mail naar Kirsti Hammer via:  

info@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.

De Bewonersprojectcommissie vertegenwoordigt u!

De flat heeft een actieve Bewonersprojectcommissie, de leden vertegenwoordigen de belangen van álle 

bewoners van flat 11. Neem gerust contact met ze op als u iets wilt weten of als u iets kwijt wilt. U kunt de 

Bewonersprojectcommissie bereiken via: bewonersflat11@gmail.com.


