
Het is maar bij een klein aantal woningen nodig 
om de riolering te vervangen. De werkzaamheden 
worden in het najaar uitgevoerd. Als bij u de 
riolering moet worden vervangen, dan ontvangt u 
een persoonlijk bericht. 

Nieuwe HR++ glas 
U mag het nieuwe HR++ glas niet beplakken met 
folie, stickers, kranten of iets anders. Als u dit wel 
doet, dan kan het glas bij hoge temperatuurver-
schillen breken. Glas dat kapot is gegaan door het 
beplakken van de ramen, is niet verzekerd en moet 
u zelf betalen. 
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De werkzaamheden aan de woningen in uw buurt zijn bijna afgerond! Al wordt er na 
de bouwvakantie nog wel gewerkt. In deze nieuwsbrief leest u over de werkzaamhe-
den, de nieuwe meterkast en rioolinspecties. Wij wensen u alvast een zonnige zomer!

Steigers
Tijdens de bouwvakantie staat er nog 1 blok 
woningen (aan de Leendert Edelmanlaan) in de 
steigers. Dit komt omdat aan het eerste deel 
van het blok nog voor de bouwvakantie gewerkt 
wordt. Het tweede deel volgt na de bouwvakantie. 
De aannemer kijkt vóór de vakantie of er delen van 
de steiger tussenuit kunnen, zodat ramen beter 
open kunnen.

Rioolinspecties
Inmiddels is de riolering bij een groot aantal wo-
ningen geïnspecteerd. De riolering ligt er goed bij. 



Meterkast
Is er bij u in de woning een nieuwe meterkast 
geplaatst met dubbele aardlekschakelaar? Houd er 
dan rekening mee dat deze gevoeliger zijn dan de 
oude meterkast zonder aardlekschakelaar.

Waarom? Dit is puur uit veiligheid. Wordt een 
elektra groep overbelast - bijvoorbeeld als u teveel 
apparaten in één groep tegelijk gebruikt - dan 
klapt de aardlekschakelaar eruit. U kunt dus niet 
verschillende apparaten zoals de wasmachine, 
frituurpan, waterkoker en de magnetron via een 
stekkerblok in één stopcontact steken.  

Als er een storing in een apparaat zit, bijvoorbeeld 
een draadbreuk, los draadje of andere technische 
storing, dan klapt de aardlek er ook uit. Dat geldt 
ook bij kortsluiting door zelf aangelegde elektri-
sche bekabeling (tuinverlichting, vijverpomp etc.). 

Deze genoemde punten moeten door  bewoners 
zelf opgelost worden. Heeft u deze punten uitge-
sloten en vermoedt u dat er iets anders aan de 
hand is? Dan kunt u contact opnemen met de 
reparatieverzoeken lijn van Woongoed Zeist.

19 juni een geslaagde middag
Woensdag 19 juni trakteerden Woongoed Zeist en 
Van Dillen iedereen van ‘Deelplan 2’ op friet en 
pannenkoeken. Het was een geslaagde middag met 
gelukkig mooi weer en een behoorlijke opkomst. 
Mevrouw Werges had een leuke quiz, 3 gelukkige 
winnaars gingen er met een prijs vandoor.
 
Huurverhoging
Is het werk in het blok waar uw woning staat, klaar? 
Dan gaat in de maand erna de huurverhoging van 
€ 10,- per maand in. Ontvangt u huurtoeslag? Geef 
uw nieuwe huur dan aan de Belastingdienst door.

Heeft u vragen over het project?
Belt of mailt u dan met Corrine de Lorijn (medewerker projectparticipatie). Via telefoonnummer
(030) 693 66 00 of stuur een e-mail naar corrine.delorijn@woongoedzeist.nl.  

Of neem contact op met Ellen Werndly (bewoners begeleidster van Van Dillen). Zij is - buiten de 
bouwvakantie - van maandag tot donderdag bereikbaar via telefoonnummer, 06 13 148 419. 
Zij heeft op dinsdag spreekuur van 9 tot 10 uur in de bouwkeet.

Vakantie 
Van 26 juli tot met 25 augustus is bouwbedrijf Van  
Dillen op vakantie. Is er tijdens deze vakantie een  
defect of storing aan uw woning die niet kan wachten 
tot na de vakantie? Dan kunt u bellen met 
0345 50 90 60. Alle bouwmaterialen en de bouwplaats 
worden netjes achtergelaten.

Het projectteam wenst u een fijne vakantie!


