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Datum 1 november 2021 

Onderwerp 
Inloopbijeenkomst 23 huurappartementen Joost van den Vondellaan 

Beste heer/mevrouw, 

Op de locatie Joost van den Vondellaan 61 heeft een aantal jaren tijdelijke huisvesting gestaan. Deze 
huisvesting is eind 2020 gesloopt. Het voornemen is om op deze locatie 23 huurappartementen te 
realiseren. Wilt u hierover meer weten? Kijk dan op de projectwebsite van project Vondellaan 
https://ap.lc/jhI7k. Vanaf 5 november staat daar alle informatie op over het plan.  

Vind u het plezieriger om bij ons langs te komen om persoonlijk geïnformeerd te worden over het 
plan? Kom dan naar de inloopbijeenkomst.  

Wanneer :  maandag 15 november van 19.00 – 21.00 uur 
Waar :  kantoor van Woongoed Zeist, Steniaweg 44  

U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen om u te laten informeren over: 
 het voorlopig ontwerp van het appartementengebouw
 de beoogde toekomstige bewoners
 de planning
 de procedure ten aanzien van de ruimtelijke ordening.

Voor uitleg zijn medewerkers van Woongoed Zeist en de architect aanwezig. Ook legt het Leger des 
Heils uit voor wie de woningen bestemd zijn. Daarnaast zijn medewerkers van de gemeente Zeist 
aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het toelichten van de procedure. 

Aanmelden bijeenkomst / corona-maatregelen 
Voor deze inloopbijeenkomst is geen QR-code of negatief testbewijs benodigd. Wel vragen wij u bij 
corona- of griep-gerelateerde klachten thuis te blijven. Om alles in goede banen te kunnen leiden, 
verzoeken wij u vriendelijk om zich van tevoren aan te melden voor de inloopbijeenkomst. Stuur 
vóór 10 november 2021 een mailtje naar nieuwbouw-vondellaan@woongoedzeist.nl.  

Op 2 november vindt er weer een persconferentie plaats over eventuele nieuwe corona-maatregelen. 
Mocht dit gevolgen hebben voor deze inloopbijeenkomst, zullen wij degenen die zich hebben 
aangemeld daarover per mail informeren. 

Wijzigen bestemmingsplan 
Het nieuwe plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom zal de gemeente Zeist een 
bestemmingsplanwijzigingsprocedure starten.  
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Bent u verhinderd?  
De informatie over het woningbouwplan wordt na de bijeenkomst online gezet en is dan te vinden op 
de projectwebsite https://ap.lc/jhI7k.   
 
Digitale nieuwsbrieven  
Gedurende de planuitwerking geven we digitaal een aantal nieuwsbrieven uit. Wilt u op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan daarvoor in via onze projectwebsite door uw e-
mailadres in te vullen.  
 
Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze plannen? Mail u vraag dan naar 
nieuwbouw-vondellaan@woongoedzeist.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan van Wiggen 
projectmanager 
 
 
 
 

 
Eerste indruk van het plan voor 23 huurappartementen Joost van den Vondellaan


