Waarom wordt flat 11 opgeknapt?
mei 2019

Waarom renovatie/groot onderhoud van flat 11?

Flat 11 - Prinses Margrietlaan te Kerkebosch Zeist

•

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
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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.

www.woongoedzeist.nl

Straks 'bijna energieneutraal', hoe kunt u zelf energie besparen?
mei 2019

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.

Doe mee met 'Omlaag die Meter' en bespaar!
Na de renovatie woont u in een energiezuinige woning. Dat merkt u aan uw energieverbruik. Maar wist u
dat u met wat kleine aanpassingen en nieuwe gewoontes makkelijk nog meer op uw energierekening kan
besparen? En dat u daar vandaag al mee kunt beginnen? Met ‘Omlaag die meter’ helpt Mijn Groene Huis,
huishoudens in Zeist met energie besparen. Doe mee en meld u aan op www.omlaagdiemeter.nu.

Weet u welke energieslurpers u in huis heeft? Wat écht helpt om te besparen? Mijn Groene Huis geeft
praktische tips en handvatten. Zo is het besparen van 10% op de energierekening een koud kunstje!

www.woongoedzeist.nl

Wijkgericht werken: Wijkteam Oost
mei 2019

Wijkteam Oost
Zeist is opgedeeld in verschillende wijken en elke wijk heeft zijn eigen wijkteam. Voor Kerckebosch is dat
Wijkteam Oost. In het wijkteam zitten medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisatie
MeanderOmnium, de wijkagenten en een medewerker van Woongoed Zeist.

Heeft u een goed idee voor uw wijk of buurt? Wellicht kan het wijkteam uw plan ondersteunen met het
wijkbudget. Waarvoor kunt u nog meer bij het wijkteam terecht?
•

U constateert dat er zaken in de openbare ruimte stuk, vervuild of onveilig zijn.

•

Er speelt overlast in de buurt.

Gelijktijdig met het Wijkteam houdt het Sociaal Team spreekuur. Daar kunt u terecht wanneer er sprake
is van sociale problematiek of financiële problemen. Ook kunt u bij het Sociaal Team een voorziening
voor minder validen (WMO voorziening) aanvragen.

Wijkteam Oost en het Sociaal Team houden spreekuur op woensdag van 11.00 - 12.00 uur in
het Binnenbos, Hoog Kanje 186. U kunt zonder afspraak terecht!

www.woongoedzeist.nl

Samen met Coen Hagedoorn Bouwgroep
mei 2019

Even voorstellen: aannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep
Coen Hagedoorn Bouwgroep is een familiebedrijf met meerdere vestigingen in het land. Ze hebben veel
ervaring in het renoveren en onderhouden van woningen en het begeleiden van bewoners. Dit doen zij
door bewoners goed op de hoogte te houden over de werkzaamheden, zo weet iedereen straks precies
waar hij/zij aan toe is.

In opdracht van Woongoed Zeist voert Coen Hagedoorn de werkzaamheden in uw woning uit en aan het
gebouw. Misschien kent u Coen Hagedoorn al; als er nu iets stuk is, dan komen zij het namelijk maken.

De komende maanden werken wij samen met Coen Hagedoorn en de Bewonersprojectcommissie de
plannen uit. Coen Hagedoorn wil graag weten hoe u op dit moment woont. Waar u tevreden over bent,
en wat er beter kan. Daarom heeft u een enquête ontvangen. De uitkomsten worden met u gedeeld en
natuurlijk ook meegenomen in de planontwikkeling.

Mei 2019, hier staan we nu

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

Overleg met de Bewonersprojectcommissie over Sociaal Statuut – bijna gereed.

•

Start bouw (indicatie) na de zomervakantie 2019.

•

Oplevering in 2020.

www.woongoedzeist.nl

Straks een flat zonder aardgas aansluiting
mei 2019

We zijn in Nederland gewend aan aardgas. Er zit veel aardgas in onze eigen bodem en het is gemakkelijk
in gebruik. Vrijwel alle woningen zijn op het gasnet aangesloten. Toch moeten we er in de komende jaren
vanaf. Om te beginnen worden sinds 1 juli 2018 geen bouwvergunningen meer gegeven voor
nieuwbouwhuizen met aardgas. Vervolgens worden ook bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. In
2030 wil het kabinet de Groningse gaswinning stopzetten.

Waarom stoppen met aardgas?
Er zijn twee belangrijke redenen om met aardgas te stoppen:
•

Het is niet duurzaam. Door verbranding van aardgas komt CO2 (kooldioxide) in de lucht en dat zorgt
voor klimaatverandering. Het is beter om over te stappen op hernieuwbare bronnen zoals
zonne-energie. In 2050 moet Nederland bijna volledig CO2-neutraal zijn.

•

Het is niet veilig. De winning van aardgas veroorzaakt aardbevingen en dat is onleefbaar voor veel
Groningers. De gaskraan moet dicht om verdere schade te voorkomen.

Wat betekent dat voor u als bewoner?
U heeft straks - in een aardgasvrije woning - geen gas meer. Dat betekent dat u gaat koken op
elektriciteit. U krijgt nog informatie hoe dit straks precies werkt en wat u daarvoor nodig heeft.

Voor verwarming en warm water gebruiken we andere energiebronnen. Overigens zijn de woningen en
het gebouw straks zo goed geïsoleerd, dat er sowieso veel minder energie nodig is dan nu.

www.woongoedzeist.nl

Altijd snel op de hoogte!
mei 2019

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. We gaan u steeds vaker informeren via de
Renovatieplanner app, dat is snel en makkelijk! Ook de aannemer gaat
de app gebruiken.
•

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.

•

Heeft u geen smartphone? Geen probleem, u kunt de app ook
op een tablet of uw computer installeren.

•

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met Kirsti Hammer.

•

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.

Contact
Het is goed om elkaar ook af en toe ‘in het echt’ te spreken. Daarom organiseren we af en toe
(inloop)bijeenkomsten. Heeft u tussendoor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Of zijn er
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.

www.woongoedzeist.nl

