
beschreven bij de renovatie van het gebouw 
en uw woning. Zo kunt u daarin bijvoor-
beeld lezen wat er bij de renovatie komt 
kijken, hoe we met u communiceren en wat 
renoveren in bewoonde staat inhoudt. Maar 
ook wat u kan doen bij overlast en klachten, 
wat tijdelijke voorzieningen zijn en op welke 
vergoedingen u recht heeft. 

Als het Sociaal Statuut straks helemaal klaar 
is, ontvangt u natuurlijk een exemplaar.
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In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de stappen die we de komende tijd 
zetten. En ook leest u over nieuwe leden die de projectcommissie komen 
versterken. Natuurlijk maken we graag van de gelegenheid gebruik om u alvast 
fijne feestdagen te wensen! Daarom vindt u bij deze nieuwsbrief iets lekkers.

Wat gebeurt er de komende maanden?
Op dit moment voeren we gesprekken met 
verschillende aannemers. We kijken welke 
aannemer geschikt is om de flat te 
renoveren en wanneer deze beschikbaar is. 
Uiteraard hoort u welke aannemer is geko-
zen. Maar dit zal pas begin volgend jaar zijn.

In november zijn we samen met de project-
commissie gestart met het Project Sociaal 
Statuut. Daarin staan rechten en plichten 



De projectcommissie
Na wat wisselingen hopen we dat de 
projectcommissie nu compleet is. Na Marlijn 
van der Vloed en Simone van Schaik is ook 
Hein Brandsma lid geworden van de pro-
jectcommissie. Halima el Yajloufi en Wytske 
Postma zijn ook lid maar ze nemen geen 
deel aan het overleg met Woongoed Zeist.

Wisseling van de wacht
Onze projectleider Wanda van Basten heeft 
een nieuwe baan gevonden en vertrekt per 
januari bij Woongoed Zeist. Onze projectlei-
der Henk van Veldhuisen neemt het stokje 
van haar over. Hij is samen met Kirsti 
Hammer uw aanspreekpunt in het project. 

Geen spreekuren tijdens de vakantieperiode
Van donderdag 20 december t/m donderdag 
3 januari 2018 zijn er geen spreekuren in het 
Wijkinformatiecentrum. Vanaf 10 januari 
2019, bent u elke donderdag weer van harte 
welkom op het spreekuur tussen 13.00 en 
14.00 uur, Graaf Lodewijklaan 15.

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 11.00 tot 12..00 uur in Binnenbos, 
Hoog Kanje 186. 

Op 24, 25 en 26 december en op 31 december en 
1 januari is ons kantoor gesloten.

Fijne feestdagen!


