
Zien we u op 20 september bij de
inloopbijeenkomst?
Nu de monumentenstatus van de meeste woningen is opgeheven, kan Woongoed Zeist verder met het
maken van een plan. Op 20 september laten we u graag nieuwe schetsen voor de buurt zien en hebben
we een (voorlopige) planning. Ook kunt u zich inschrijven om over onderwerpen mee te denken.

• donderdag 20 september
• de inloop begint om 15:00 uur en eindigt om 20:00 uur
• u kunt zelf een tijdstip kiezen, het maakt niet uit wanneer u komt
• in de gymzaal van de Montessorischool, let op: gebruik de zij-ingang aan de Laan van Cattenbroeck 76

 
Twee bijeenkomsten om drukte te spreiden 
Bij de vorige inloopbijeenkomst was het op sommige tijdstippen erg druk. Er is ons gevraagd om niet
iedereen op hetzelfde moment uit te nodigen. Daarom nodigen we dit keer per 'deelgebied' huurders uit.
Voor de bijeenkomst op 20 september zijn de bewoners van de Jacoba van Beierenlaan en
Ridderschapslaan uitgenodigd. Mocht u op deze dag niet kunnen, neem dan even contact met ons op.
Misschien lukt het u wel om aan te sluiten bij de andere inloopbijeenkomst.

U ontvangt deze uitnodiging per e-mail. Huurders van wie we geen e-mailadres hebben ontvangen
een print per post.

Welke uitgangspunten bij nieuwbouw?
We kunnen nu verder met het uitwerken van een plan. Dat moet ieder geval aan deze uitgangspunten
voldoen: 

• 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
• als Woongoed Zeist een sloopbesluit heeft genomen, hebben vaste huurders van een woning die
gesloopt wordt, bij een verhuizing recht op verhuiskostenvergoeding (€ 5.993, prijspeil 2018) 
• mensen die liever niet in de wijk willen blijven wonen, kunnen met een urgentie verhuizen naar een
andere woning

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


Apart plan voor de 13 monumenten woningen 
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

Voor deze woningen wordt een apart plan gemaakt en voor de huurders van de woningen is de situatie
anders. Natuurlijk zijn zij ook welkom op de inloopbijeenkomst.

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.


