
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over Griffensteijn. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u klant bent
van Woongoed Zeist.  Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, dan kan dat onderaan dit bericht. In
onze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan. U vindt deze op
www.woongoedzeist.nl/over-ons/privacy-verklaring

Monumentenstatus op meeste woningen
opgeheven
Woongoed Zeist wil de huurwoningen in Griffensteijn vervangen door nieuwe huurwoningen. Daarom
vroegen wij de gemeente om de monumentenstatus op te heffen.

De gemeente heeft besloten om de monumentenstatus van de meeste huurwoningen in Griffensteijn op te
heffen. Maar niet bij allemaal; 13 woningen houden de monumentenstatus:

• Cornelis Schellingerlaan 25 t/m 31 oneven nummers
• Cornelis Schellingerlaan 62 t/m 68 even nummers
• Ridderschapslaan 50 t/m 56 even nummers

(zie rode cirkels op het kaartje)

Werken aan een plan en een planning
Hoe nu verder? En wat betekent dit voor u? Buurtbewoners hebben bij ons aan de bel getrokken: "Geef
ons duidelijkheid." Een heel terechte wens, het gaat immers om uw thuis.

De monumenten stichtingen pleiten voor het behoud van álle woningen en hebben aangegeven niet
achter het besluit van de gemeente te staan. Dat vinden wij jammer. Maar ondertussen wil Woongoed
Zeist niet nog meer tijd verliezen, de woningen worden er namelijk niet beter op. Na de zomervakantie
gaan we een plan maken waarbij we uitgaan van sloop en nieuwbouw van de woningen waarvan de
monumentenstatus is opgeheven.

https://www.woongoedzeist.nl/over-ons/privacy-verklaring/


In september een inloopbijeenkomst en een voorlopige planning 
Na de zomer nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst in de buurt. Dan praten we u bij en laten we u
een stedenbouwkundige schets zien. Ook kunnen we dan een (voorzichtige) planning geven. U ontvangt
nog een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst.  

Welke uitgangspunten
hebben we bij nieuwbouw?
Een plan moeten we nog gaan uitwerken, maar we hebben
uitgangspunten waar een plan aan moet voldoen. Dit beloven
wij aan alle huurders met een vast huurcontract:

• alle huurders met een vast huurcontract kunnen in de wijk blijven wonen
• uw woonlasten mogen bij nieuwbouw niet hoger worden, dus woonlasten blijven gelijk of worden lager
• de wijk moet het rustige, groene en ruime karakter behouden
• bij nieuwbouw komen er qua type vergelijkbare woningen terug en nieuwbouw moet mooi aansluiten bij
de bestaande bouw 
 

Informatie op de website   
Op onze website hebben we een speciale pagina over Griffensteijn. Om die pagina overzichtelijk te
houden vindt u hier alleen de nieuwsbrieven en de informatiepanelen. Wilt u meer informatie hebben? Dat
kan, neem gerust contact met ons op. 

Klik hier om op de Griffensteijn pagina te komen

Vragen?
Heeft u vragen? Wilt u iets aan ons kwijt? Dan kunt u altijd bij ons terecht. Stuur een e-mail naar
griffensteijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.

https://www.woongoedzeist.nl/projecten/griffensteijn/
https://www.woongoedzeist.nl/projecten/griffensteijn/
https://www.woongoedzeist.nl/projecten/griffensteijn/

