
Uitnodiging informatiebijeenkomst Waterhoenlaan/Brugakker 
woensdag 24 november 2021

Bijeenkomst op woensdag 24 november 15.30 - 18.30 uur

Woongoed Zeist maakt voorlopige plannen om de huurwoningen aan de adressen Waterhoenlaan 1 t/m 107 en Brugakker 4002 
t/m 5328 op te knappen. We nodigen bewoners uit om te vertellen wat we willen gaan doen. Tijdens de bijeenkomst vertellen 
wij u over de plannen. Ook bewoners met een eigen huis op deze adressen zijn van harte welkom!

Vragenlijst
Bij deze uitnodiging vindt u een vragenlijst. Wij stellen u een paar vragen over uw 
woning en/of woonomgeving. De antwoorden nemen wij zoveel mogelijk mee in de 
verdere planvorming. Begin 2022 komen wij daarop dan weer bij u terug. U kunt 
deze vragenlijst vast thuis invullen en meennemen naar de bijeenkomst. Of u doet 
dat ter plekke.

Op 24 november tussen 15.30 – 18.30 uur staan wij buiten op het adres Brugakker 5123. Loop binnen dit tijdsbestek even bij 
ons langs. Kom een kopje ko�e, thee of chocolade drinken. Wij lichten onze voorlopige plannen toe en welke stappen wij 
daarvoor moeten zetten.

Blauw gearceerd zijn de huurwoningen en rood gearceerd zijn de
koopwoningen in Brugakker binnen ons project

Geel gearceerd zijn de huurwoningen in Waterhoenlaan en rood 
gearceerd de koopwoningen in ons project



Aannemer Dura Vermeer

Eigenaren woningen
Binnen deze twee blokken huurwoningen bevinden zich ook een aantal woningen in eigendom. Ook deze bewoners 
zijn van harte welkom om langs te komen op de informatiebijeenkomst. Uiteraard om te horen wat er in de buurt gaat 
gebeuren. Maar ook om te horen over de aanbieding van Dura Vermeer. De aannemer doet u volgend jaar het aanbod 
om - voor eigen rekening- mee te doen met een aantal verduurzamingswerkzaamheden. Uiteraard geheel vrijblijvend. 
Wilt u daar meer over weten? Kom dan langs voor een kop ko�e, thee of warme chocolademelk!

Dura Vermeer gaat de woningen renoveren. Kom kennismaken met hun medewerkers tijdens de bijeenkomst. 
Zij beantwoorden ook graag al uw vragen.

Corona-maatregelen: bijeenkomst buiten en van tevoren 
aanmelden

Nog vragen?

Wij houden ons aan de coronamaatregelen. We vinden uw en onze gezondheid belangrijk. Daarom vragen wij u of u 
zich van tevoren wilt aanmelden. Wij weten dan hoeveel personen wij kunnen verwachten en kunnen dan rekening 
houden met de opzet. Zodat we voldoende afstand kunnen houden. Hoe u zich aanmeldt, leest u hieronder.

Bel of mail Corinne de Lorijn of Anneliek Jeuken, medewerkers projectparticipatie. U kunt mailen naar 
water.brug@woongoedzeist.nl of bellen met (030) 693 66 00. Wij zien u graag op 24 november!

Bent u verhinderd?
Kunt u niet op deze dag/dit tijdstip? Wij plaatsen de informatie ook op onze website: 
www.woongoedzeist.nl/over-ons/projecten/onderhoud-en-renovatie/waterhoenlaan-brugakker/.
In de komende nieuwsbrief komen we er ook op terug. De vragenlijst kunt u ook door de brievenbus 
doen van Brugakker 5123. Dit is een leegstaande woning die wij gaan gebruiken als modelwoning.

Aanmelden informatiebijeenkomst
Stuur een mail naar water.brug@woongoedzeist.nl of vul de gegevens hieronder in en doe dit formulier
vóór 22 november door de brievenbus van Brugakker 5123.

Naam:
Huisnummer:
E-mailadres:
Telefoonnummer:


