Inleiding

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Kerckebosch? In juni en juli hebben alle
bewoners aan de Prinses IreneIaan bezoek gehad van een medewerker van Seyster Veste.
Tijdens deze huisbezoeken zijn de plattegronden en huurprijzen van de nieuwbouw fase 1
besproken. Al deze nieuwe informatie heeft veel vragen opgeroepen en die willen we graag
beantwoorden. In dit bouwnieuws komen dus een paar veel gestelde vragen aan bod.
Ook leest u het laatste nieuws over de werkzaamheden.

www.kerckeboschZEIST.nl

werkzaamheden
De eerste fase van het nieuwe Kerckebosch wordt steeds meer zichtbaar in de wijk. Na het
kappen van de bomen zijn de gemeente en de nutsbedrijven in de grond aan het werk gegaan.
In de bouwvak werd natuurlijk niet gewerkt, maar inmiddels zijn de werkzaamheden weer
begonnen.
Wat zijn ze eigenlijk precies aan het doen daar in die grote zandhopen, zult u zich afvragen.
Allereerst worden de plekken waar gebouwd wordt, bouwklaar gemaakt. Dat betekent dat er
allerlei kabels en leidingen, voor bijvoorbeeld electriciteit en water, in de grond worden
ingegraven. Na een tijdje is er niks anders te zien dan een zandvlakte en dan lijkt het net of er
niks gebeurd is. Maar inmiddels liggen er onder dat zand kilometers telefoonkabel en
rioolbuizen.
De nutsbedrijven hebben zich helaas niet aan de planning gehouden en hebben meer tijd nodig
om de kabels en leidingen aan te leggen. Dit zorgt voor enige vertraging. Gelukkig zit er nog
ruimte genoeg in de planning om dit op te vangen. Als zij klaar zijn, worden de wegen
geasfalteerd. De start van de bouw loopt hierdoor geen vertraging op.
Planning
De werkzaamheden zijn op 21 december 2012 klaar. De straten worden in december
geasfalteerd, dit werk is voor de kerstdagen klaar. De start van de bouw is gepland begin 2013.

vraag en antwoord
Tijdens de huisbezoeken zijn er door veel mensen dezelfde vragen gesteld. Hieronder de meest
gestelde vragen en het antwoord daar op.
Kan Seyster Veste de nieuwbouw wel betalen?
Ja, Seyster Veste is financieel gezond. De vernieuwing van Kerckebosch is opgenomen in onze
begroting. Om Kerckebosch te kunnen bouwen moeten we wel geld lenen. Maar dat levert geen
problemen op. Want elk jaar wordt de financiële situatie van alle woningcorporaties getoetst
door een onafhankelijk bureau: het Centraal Fonds. En afgelopen juni ontvingen we goed nieuws
van het Centraal Fonds: Wij zijn een financieel gezonde woningcorporatie. Het resultaat van de
toets was zo positief dat wij zelfs de hoogste status, die we al hadden, mochten behouden (A1
status). Die A1 status geeft financiers het vertrouwen dat ze geld aan ons kunnen lenen, dus
ook het geld dat nodig is om deze eerste fase van Kerckebosch te bouwen.

Is er asbest in Kerckebosch en is dat gevaarlijk?
U heeft het deze zomer vast wel in de krant gelezen, op Kanaleneiland in Utrecht waren allerlei
problemen ontstaan door asbest in woningen. Wij kunnen ons dus goed voorstellen dat u wilt
weten hoe het eigenlijk zit met asbest in uw woning.
In de woningen in Kerckebosch zit op sommige plekken asbesthoudende materiaal.Maar u hoeft
zich hier geen zorgen over te maken. Het gaat om zogenaamd ‘hechtgebonden’ asbest.
Het zit in sommige gevelplaten, in schoorsteenkanalen en in een aantal vloeren. Dit asbest kan
zonder risico tot aan de sloop blijven zitten. Bij het slopen van de gebouwen houden we er
rekening mee dat het er zit en worden alle veiligheidseisen in acht genomen, zodat ook dan
niemand risico loopt. De kosten die dit met zich meebrengt waren bij het opstellen van het plan
bekend en zijn in de begroting opgenomen. Asbest hoeft dus niet voor verrassingen te zorgen.

waar kom ik te wonen?
Nu we klaar zijn met de huisbezoeken, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten waar u straks komt
te wonen. Voor we u dat kunnen vertellen, moeten Seyster Veste en de bewonerscommissies nog
een aantal dingen uitzoeken. Wat kunt u de komende periode van ons verwachten:
Stap 1 - Analyseren uitkomsten huisbezoeken
Stap 2 - Afronden definitief ontwerp
Stap 3 - Toewijzing van de woningen
Stap 4 - Kiezen van uw persoonlijke opties (zoals inrichting keuken en badkamer)
Stap 5 - Start bouw
(De planning is onder voorbehoud en kan nog wijzigen).

website bewonerscommissie
De bewonerscommissie heeft een website.
Deze is onlangs online gegaan en wordt de
komende tijd gevuld.

Stap 1
We zijn nu bezig met stap 1, in overleg met de bewonerscommissies. Uit de huisbezoeken werd
duidelijk dat het ontwerp van fase 1 op twee belangrijke punten verschilde met uw wensen:
• het aantal 4-kamer woningen
• de betaalbaarheid van de huren

vragen?

Met deze twee onderwerpen is Seyster Veste aan het werk gegaan en met de
bewonerscommissies hebben we het volgende afgesproken:
We hebben een manier gevonden om meer 4-kamer woningen te maken. Hiervoor moeten de
ontwerpen aangepast worden, daar zijn we al mee bezig.
Daarnaast gaan we samenwerken met het NIBUD, een onafhankelijke instantie. Zij gaan ons
adviseren over de woonlasten in relatie tot de huurprijzen.

Heeft u naar aanleiding van dit Bouwnieuws
nog vragen? Kom dan langs in het
Informatiecentrum
Graaf Lodewijklaan 15
Openingstijden: di+do 13.00 - 17.00 uur

Ook gaan we met de bewonerscommissies de regels voor het toewijzen doorspreken. Deze
moeten voor iedereen duidelijk zijn, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan tijdens de
selectie.
Wanneer Seyster Veste en de bewonerscommissie tevreden zijn over de resultaten, dan kunnen
we het definitief ontwerp afronden (stap 2) en overgaan tot het toewijzen van de woningen (stap
3), zodat u weet in welke woning u straks gaat wonen. Wij houden u op de hoogte!

U kunt ook bellen met Riemke Bitter
maandag t/m donderdag
tijdens kantooruren
T 030 69 40 200

Urgentie
Ook over urgenties zijn veel vragen gesteld. Bewoners van de Prinses Irenelaan kunnen met hun
vragen terecht bij Riemke Bitter van Seyster Veste.

www.bewonerscommissie-kerckebosch.nl

Contact: Informatiecentrum, Graaf Lodewijklaan 15,
Telefoon 030 - 694 02 29. www.kerckeboschzeist.nl
Openingstijden: dinsdag en donderdag 13.00 - 17.00 uur

