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Voordat we kunnen beginnen, houden we eerst een draagvlakmeting over ons
Renovatievoorstel. In de draagvlakmeting geeft u aan of u akkoord gaat met
ons plan. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief.
Renovatievoorstel en bijlage
Onderhoud
U heeft het Renovatievoorstel van ons gekregen. In
dit boekje leest u welke werkzaamheden we willen
uitvoeren. En wat dit voor u betekent. De
werkzaamheden zijn onderverdeeld in
renovatiewerkzaamheden en
onderhoudswerkzaamheden. Aan de
onderhoudswerkzaamheden bent u verplicht om
mee te werken. Dit beteket dat we voor deze
onderhoudswerkzaamheden geen akkoord van u
nodig hebben.
Voor renovatiewerkzaamheden hebben we wel een
akkoord nodig. Als 70% van onze huurders (met een
vaste huurovereenkomst) instemt met de
renovatiewerkzaamheden, dan kunnen we deze
uitvoeren. In het Renovatievoorstel leest u welke
werkzaamheden onder renovatie en welke onder
onderhoud, vallen.

Informatie en contact
Wilt u een afspraak maken?
Belt of mailt u dan met Lauriëlla Magielsen van
aannemer Coen Hagendoorn Bouw. Ze is op
werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00
uur op het telefoonnummer 06 82 46 56 21 of
per e-mail lmagielsen@coenhagedoorn.nl
Heeft u vragen of het project?
Belt of mailt u dan met Woongoed Zeist. Het
telefoonnummer is 030 693 66 00 of via e-mail
info@woongoedzeist.nl

Draagvlakmeting
De draagvlakmeting is nu ook begonnen. Bij het
renovatievoorstel zit een stemformulier. Op dit
formulier geeft u aan of u akkoord gaat met ons
voorstel.
Lauriella Magielsen van Coen Hagedoorn Bouw
heeft met iedere huurder een afspraak ingepland
om met u het boekje met het renovatievoorstel
door te nemen. Heeft u nog geen afspraak
gemaakt? Haar contactgegevens vindt u
onderaan deze nieuwsbrief

Nieuwe bergingen
Eerst plaatsen we straks de nieuwe gelijkvloerse
houten bergingen. Zodat u dan uw spullen van de
oude naar de nieuwe berging kunt verhuizen.
Daarna slopen we de oude bergingen. We houden
u op de hoogte van de planning.

Een nieuw en fris gezicht
De flat ziet er na de werkzaamheden anders uit.
De rode kleur verdwijnt en het gebouw krijgt een
fris en modern jasje. Zo past het gebouw straks
bij de andere gebouwen in Kerckebosch.

Nieuwe naam, denk u mee?
Ieder gebouw in Kerckebosch heeft een naam.
Ook uw flat krijgt straks een (nieuwe) naam. In
deze buurt beginnen de gebouwnamen met een
vogel en eindigen op nest. Bijvoorbeeld Merelnest
en Koekoeksnest, de twee gebouwen om de hoek
van uw flat.
Heeft u een goed idee voor de nieuwe naam?
Dus …nest? Geef dit dan door aan Sara Haas via
sara.haas@woongoedzeist.nl. De namen komen
op een lijst, waarop iedere bewoner mag
stemmen. De naam met de meeste stemmen
komt straks op het gebouw.
De architect heeft nu op de plaatjes zelf een
naam verzonnen. Dit betekent niet dat de flat
deze naam krijgt.

Vertrek Kirsti Hammer
Helaas gaat onze medewerker projectparticipatie
Kirsti Hammer Woongoed Zeist verlaten. Per 1
januari 2020 heeft zij een andere baan. Wie haar
gaat opvolgen is op dit moment nog niet bekend.
We houden u op de hoogte!

