Bouwnieuws juLi 2012
De zomervakantie staat voor de deur. In Kerckebosch lopen de activiteiten en
werkzaamheden nog tot eind juli door, in augustus wordt het even wat rustiger. In
september hoort u weer van ons.
In dit Bouwnieuws leest u de laatste stand van zaken. Wij wensen u een prettige zomer.

www.kerckeboschZEIST.nl
WERKZAAMHEDEN

Tijdens de zomer gaan de werkzaamheden om de grond bouwrijp te maken door. Op dit
moment zijn vooral de Nutsbedrijven aan de slag in de bodem. Daarna wordt het eerste
gedeelte van de toekomstige Kerckeboschlaan geasfalteerd. Eind juli is dit werk klaar.
Gedurende de werkzaamheden zijn er af en toe afsluitingen en omleidingen. Deze worden in
de wijk aangegeven. Ook kunt u op de website www.kerckeboschzeist.nl het actuele nieuws
over werkzaamheden en eventuele wegomleidingen vinden. Ga hiervoor naar de
nieuwspagina.

Huisbezoeken Prinses Irenelaan gestart
De bouw van de nieuwe huurwoningen Fase 1 komt steeds dichterbij. Als eerste zijn straks de
bewoners van de Prinses Irenelaan aan de beurt om te verhuizen. En dat roept natuurlijk veel
vragen op. Voor hen zijn er daarom begin juni vier informatiebijeenkomsten geweest, daar
kregen zij informatie over huisbezoeken, plattegronden van de nieuwe woningen en over
financiën. De 174 vaste huurders van de Prinses Irenelaan worden in juni en juli door
medewerkers van Seyster Veste thuis bezocht in verband met de sloop van hun huidige en het
kiezen van een nieuwe woning. Zij kunnen dan al hun vragen stellen, hun wensen aangeven
en de mogelijkheden bekijken. Contact: Seyster Veste, Riemke Bitter, T 030 69 40 200.

Ontwerpen aan woningen
De architecten zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan het ontwerp van de
huurwoningen voor de eerste fase. Na de zomer verwachten we dat de ontwerpen definitief
zijn. Daarna kunnen de huurders uit de Prinses Irenelaan dus hun definitieve woning kiezen.

EERSTE ICOON VOOR NIEUWE KERCKEBOSCH
Opening speelkasteel en vulkaan Kerckebosch

Donderdag 5 juli van 16.30-17.30 uur is de officiële opening van de bijzondere speelplaats
Kerckebosch. Het speelkasteel en vulkaan Kerckebosch staan op de locatie van de
speeltuinvereniging BZO aan de Prinses Irenelaan, nummer 71e. Wethouders Joke Leenders
(Zeist-Oost) en Bodes de Vries (jeugd) en de directeur van Seyster Veste, Bert Roolvink
openen de speelplaats samen met kinderen uit de wijk.
Deze unieke speelomgeving is één van de projecten uit het Programma Sociaal Kerckebosch/
Zeist-Oost. Het bijzondere ontwerp van de speelgebouwen van gerenommeerd architect Sybolt
Meindertsma en het heuvellandschap van Buro Blad zijn een goede weerspiegeling van de
ambitie voor de kwaliteit van de gehele wijkvernieuwing Kerckebosch. U bent van harte
welkom om aanwezig te zijn bij de feestelijke opening.
Speciaal voor alle kinderen uit de wijk organiseren BSO Sterrenbos en Meander Omnium
op 5 juli vanaf 16.00 uur sport en spel activiteiten op het grote veld bij de B.Z.O. De
kinderen kunnen op avontuur in de nieuwe speeltuin en er zijn ambachtelijke
pannenkoeken. Iedereen is welkom! Voor de volwassenen is er een feestelijke borrel.
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PARTICIPATIE HEIDEVELD

Eind april heeft het college van B&W de omgevingsvergunning voor de kap van maximaal 882
bomen voor het bos en heideveld in stand gehouden. Niet zomaar. Ze heeft ingestemd na een
toelichting over de vraag waarom het nodig is en hoe de WOM dit gaat doen. Daarnaast wordt er
eerst met de bewoners en experts nagedacht over de vraag hoe je het gebied mooi maakt en
mooi houdt. Er mag geen boom worden gekapt totdat dit traject is gelopen. Begin juli is de
eerste bijeenkomst met (georganiseerde) huidige en toekomstige bewoners en experts. We
verwachten het advies over de inrichting en het beheer eind oktober.
Via http://www.kerckeboschzeist.nl/buiten kunt u de inhoud volgen.
Het college heeft aan de omgevingsvergunning ook een ‘herplantplicht’ verbonden. Dit betekent
dat er na de kap bomen herplant moeten worden in het wijkontwikkelingsgebied Kerckebosch.
Deze herplant moet zo snel mogelijk worden uitgvoerd (binnen 10 jaar).

ONTMOETING IN DE WIJK
Community car: uw mobiele buurthuis komt op gang
In Zeist-Oost is een uniek kunstproject van start gegaan onder leiding van de kunstenaars Karen
Lancel en Hermen Maat. Het betreft een SRV-wagen die omgebouwd wordt tot een mobiel
buurthuis. Het project heet Community Car. Hij is bedoeld om te gebruiken voor en door
bewoners van Zeist-Oost. Bewoners kunnen samen met de kunstenaars de Community Car
ontwerpen en verbouwen, tot bijvoorbeeld een mobiel buurthuis, informatiecentrum, filmhuis of
atelier. In de zomer en najaar van 2012 gaan de kunstenaars de wijk in. Ze gaan u als bewoner
van Zeist-Oost vragen of u ideeën heeft of bepaalde activiteiten wilt organiseren voor de
Community Car. Eerder deden zij dit al bij het wijkfeest Toost op Oost op 12 mei. Binnenkort
staat de Community Car bij het winkelcentrum. Met uw ideeën gaan de kunstenaars aan de slag
om de SRV-wagen te verbouwen. Die zal in het voorjaar van 2013 klaar zijn.
Helpt u mee verbouwen? Wilt u op vrijwillige basis de Community Car rijden ? Heeft u leuke
ideeën voor de Community Car? Neem dan contact op met Nicole Huisman,
n.huisman@kerckeboschzeist.nl, T 030-6940277.

Ontmoetingscentrum voor Zeist Oost een stap verder
Hoe krijgen we in het nieuwe Kerckebosch een betaalbaar ontmoetingscentrum in de wijk, een
multifunctionele accommodatie waar allerlei functies samenkomen?
Dit voorjaar hebben we hard gewerkt hierop het antwoord te vinden. En we zijn een eind verder!
Het doel is een superverbinder die helpt met bewonersactiviteiten. En samen met een goede
horecagelegenheid kan het ontmoetingscentrum HET trefpunt van Zeist Oost gaan worden. Eind
juni is besloten de vervolgstap te zetten. De projectorganisatie gaat aan de slag met een
programma van eisen en een eerste schets van het gebouw; welke activiteiten komen er nu
exact in het trefpunt.
Als dat allemaal klaar is, valt dit najaar het besluit of het centrum er wel of niet komt. De
opening van het ontmoetingscentrum is gepland in het voorjaar van 2015. Dan komen daar een
gezondheidscentrum, sportzalen, ontmoetingsruimten en horeca. Op de verdieping worden
woningen gerealiseerd voor mensen met beperkingen.

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