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Nieuwsbrief Verzetswijk Deelplan 3B
 
Woongoed Zeist staat samen met Mateboer in de startblokken om te starten met de renovatie van 
uw woning. U stemde met een grote meerderheid voor het renovatieplan (72%). Daar zijn we heel 
blij mee! We kijken ernaar uit om de woningen duurzamer en mooier te maken.

Uitslag draagvlak meting 
Het heeft al flink gesneeuwd. Of er een  
Elfstedentocht komt weten we niet. Maar dat u 
een beter geïsoleerde woning krijgt wel. De  
vereiste 70% draagvlak van de huurders is 
bereikt. Bij zowel deelplan 3A als 3B. Veel be-
woners zijn erg blij met de woningverbetering, 
ondanks de overlast die dit met zich mee gaat 
brengen. Er zijn ook huurders die minder  
positief zijn over het renovatieplan. De meesten 
van hen hebben moeite met de € 10,-   
huurverhoging die wij vragen voor de  
isolerende maatregelen. In deze nieuwsbrief 
laten we zien dat deze maatregelen een flinke 
energiebesparing opleveren. Een besparing die 
hoger is dan € 10,- per maand bij gemiddeld 
verbruik.

Welke isolerende maatregelen staan in het 
plan? 

• Vervangen buitenkozijnen en plaatsen van  
HR++ glas;

• Vervangen voor- en achterdeur;
• Aanbrengen vloerisolatie via het kruipluik, uw 

eigen vloer kan blijven liggen;
• Na-isoleren van de spouw, vanaf de  

buitenzijde;
• Isoleren van het dak vanaf de buitenzijde. 
• Aanbrengen centrale verwarmingsinstallatie en 

radiatoren, als u er nu geen heeft;
• Aanbrengen mechanisch ventilatiesysteem.

Waarom een huurverhoging van € 10,- per maand?
De geplande renovatie levert u een flinke verlaging van uw energierekening op bij gemiddeld normaal 
verbruik. Wij verzekeren u dat deze besparing veel hoger is dan € 10,-.  

Berekeningen die uitgaan van gemiddeld en ‘normaal’ stookgedrag, laten een verwachte 
besparing voor u zien van ongeveer € 41,- per maand. 

De Woonbond*  adviseert om 50% tot 75 % van deze verwachte besparing door te berekenen aan de 
huurder. Dat zou een huurverhoging van € 20,50- tot € 30,75 betekenen. 
Voor Woongoed Zeist begint duurzaamheid bij lagere woonlasten. Daarom vragen wij voor de isolerende 
maatregelen maar € 10,-. Uw woonlasten worden daarmee tussen de € 10,50 en  
€ 20,75 per maand lager. De huurverhoging van € 10,- voor de duurzaamheidsmaatregelen blijft staan.

*De Woonbond komt op voor de belangen van huurders: www.woonbond.nl.



Vragen of contact?
Met al uw vragen over de renovatie, neemt u 
contact op met Stephanie Hillenaar van  
Mateboer via s.hillenaar@mateboer.nl of
06 19 66 50 94.

Vragen aan Woongoed Zeist?
Mailt of belt u dan met Corrine de   
Lorijn, medewerker projectparticipatie. Haar 
werkdagen zijn maandag, dinsdag en  
donderdag.
corrine.delorijn@woongoedzeist.nl   
(030) 693 66 00

De geplande isolerende werkzaamheden aan uw huis


