Inloopbijeenkomst Waterhoenlaan/ Brugakker gaat
niet door op 24 november!
Vorige week ontving u van ons een uitnodiging voor een informatie-/inloopbijeenkomst op
woensdag 24 november van 15.30 tot 18.30 uur. Doel van deze bijeenkomst was om u
te informeren over het voorgenomen onderhoud en de verduurzamings-werkzaamheden aan
de huurwoningen binnen de adressen Waterhoenlaan 1 t/m 107 en Brugakker 4002 t/m
5328. Daarnaast wilden wij graag met u in gesprek over wat u vindt van uw woning en de
woonomgeving. Ook huiseigenaren binnen dit adressenbereik waren van harte welkom om
te horen aan welke werkzaamheden zij eventueel mee kunnen doen.
Door de huidige tijdelijke (beperkte) lock-down en de door het Kabinet afgekondigde
maatregelen en adviezen rondom het corona-virus, besluiten wij de bijeenkomst op dit
moment niet door te laten gaan. Voor uw en ons welzijn lijkt ons dat nu niet verstandig.
Wij zullen u voorlopig zoveel mogelijk via nieuwsbrieven en via de project-website op de
hoogte houden. Zodra het weer kan, plannen we een nieuwe bijeenkomst. Wij vinden het
jammer, we hadden u graag ontmoet! In de tussentijd hopen wij dat u en uw naasten in
goede gezondheid verkeren.

Informatie op de projectsite
Op onze projectwebsite vindt u vanaf volgende week de informatieborden die wij u op 24
november zouden tonen. De informatie is nog vrij beperkt omdat er op dit moment nog
onderzoeken door aannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo lopen om tot een eerste plan van
aanpak te komen. De informatie die er is, vindt u via de website van Woongoed Zeist in het
menu ‘over ons/projecten’. De bijeenkomst was er vooral op gericht om informatie bij u op
te halen.

Heeft u de vragenlijst al ingevuld?
Wij zijn geïnteresseerd in wat u van uw woning vindt. Bijvoorbeeld wat u vindt van de staat
van onderhoud, ventilatie, isolatie. Is uw woning warm te stoken, wordt de woning in de
zomer erg warm etc. Maar ook want u van uw woonomgeving vindt.

En misschien heeft u nog tips voor ons? We horen het graag! Vult u de vragenlijst in die bij
de uitnodiging zat en doe deze door de brievenbus van Brugakker 5123. Wij gebruiken dit
zoveel mogelijk als input voor het onderhoud- en renovatievoorstel

Geef uw mailadres aan ons door!
Deze nieuwsbrief verspreiden wij nog eenmaal ook op papier. Vanaf nu versturen wij deze
alleen digitaal. Dat is snel en goed voor het milieu. Hebben wij uw mailadres nog niet? Geef
dit dan aan ons door. Stuur een mail aan: water.brug@woongoedzeist.nl. U blijft dan op de
hoogte van alle ontwikkelingen

Vragen?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over de voorgenomen plannen, neem dan contact
op met Corinne de Lorijn of Anneliek Jeuken, medewerkers projectparticipatie. Zij staat u
graag te woord. U bereikt hun via de mail: water.brug@woongoedzeist.nl of via
telefoonnummer (030) 693 66 00. De meest gestelde vragen en antwoorden zullen wij
opnemen in de volgende nieuwsbrief en op de projectsite.

