
renovatieplan nog niet gezien. Daarom han-
gen we de informatieposters binnenkort in 
de onderdoorgang op. Zo kunt u de 
informatie bekijken wanneer het u uitkomt. 
De informatie wordt regelmatig ververst.

Altijd en overal op de hoogte zijn? 
Download de renovatie app!
Om iedereen snel te informeren en goed op 
de hoogte te houden, gebruiken we straks 
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In deze nieuwsbrief leest u over de plannen die we maken om uw flat te renove-
ren. U vindt informatie over de stappen die we zetten en de manier waarop we u 
op de hoogte houden. Het renovatieplan wordt nog uitgewerkt, maar de 
informatie die nu al bekend is, hangen we binnenkort op in de onderdoorgang. 

Op 8 oktober was er een inloopbijeenkomst 
in het Wijkinformatiecentrum. U kon daar de 
voorlopige plannen voor de renovatie zien. 
Helaas waren er niet zo veel mensen, maar – 
met wat kritische noten – was de stemming 
over het algemeen positief. 

Informatieposters in de onderdoorgang
De meeste bewoners van de flat hebben de 
informatieposters met het voorlopige 



de ‘renovatieplanner app’.  In deze app vindt 
u gemakkelijk alle informatie over de reno-
vatie en het laatste nieuws. Gewoon waar 
en wanneer het u uitkomt. In de envelop bij 
deze nieuwsbrief vindt u uw inloggegevens 
voor de ‘renovatie app’. Ook zit er een uitleg 
bij hoe u de app kunt installeren. 

Heeft u geen smartphone? Geen probleem, 
u kunt de app ook op een tablet of gewone 
computer installeren. Heeft u deze appara-
ten niet dan kunt u een ander vragen om de 
app te installeren. Natuurlijk krijgt u – als u 
geen gebruik maakt van de app - alle infor-
matie ook per post of per e-mail van ons. 

Selectie aannemer en volgende stappen
Woongoed Zeist gaat nu eerst opzoek naar 
een aannemer. Dit gaat via een selectiepro-
cedure. We nodigen een aantal aannemers 
uit om mee te doen aan de selectie. Daarna 
gaan we met de aannemer die geselecteerd 
is, het plan verder uitwerken tot een renova-
tievoorstel. 

Verder werken we samen met de 
Projectcommissie het Sociaal Statuut uit. 
Daarin staan afspraken over vergoedingen 
en rechten en plichten tijdens de renovatie. 

Over een tijdje nodigen we u opnieuw uit 
voor een bijeenkomst, dan praten we u bij 
over de laatste stand van zaken. 

Heeft u vragen over het project?
Belt of mailt u dan met Kirsti Hammer (medewerker projectparticipatie). 
Het telefoonnummer is (030) 693 66 00 of kirsti.hammer@woongoedzeist.nl. Ook heeft 
Kirsti iedere donderdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur spreekuur in het 
Wijkinformatiecentrum aan de Graaf Lodewijklaan 15. U kunt dan - zonder afspraak - terecht.

Heeft u andere vragen? Bijvoorbeeld over beheer, overlast of verhuur?
Belt of mailt u dan met Jolanda Kooijman (wijkconsulent). Het telefoonnummer is 
(030) 693 66 00 of jolanda.kooijman@woongoedzeist.nl.

Het Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam houdt iedere woensdag spreekuur van 9.30 tot 10.30 uur in Binnenbos, 
Hoog Kanje 186. U kunt zonder afspraak langs komen. 


