
Het is nu dan toch echt  

zover! De renovatie van de 

laatste 18 woningen, door 

aannemersbedrijf Ooije-

vaar, is eind september 

gestart. Het gaat om 16 

woningen aan de Rijnzicht-

weg en 2 woningen aan de 

Floresstraat. Bij 5 woningen 

aan de Rijnzichtweg wordt 

op hoog niveau gereno-

veerd (binnenruimtes, ge-

vels en daken). De andere 

11 huizen zijn bewoond en 

daar wordt groot onderhoud 

uitgevoerd. Bij verhuizing 

wordt bij deze woningen de 

binnenzijde aangepakt.  

De 5 woningen, die op 

hoog niveau worden gere-

noveerd, krijgen energie-

label A en deze huizen 

worden voorzien van zon-

nepanelen. De overige 11 

krijgen label B en 2 van 

deze woningen krijgen 

zonnepanelen. Voor de 

kerst is de buitenzijde van 

de 16 woningen aan de 

Rijnzichtweg klaar. We 

verwachten maart 2017 

alles te kunnen opleveren.  

Bij de 2 woningen aan de 

Floresstraat wordt hoog 

niveau renovatie uitge-

voerd. Er is een uitgebrei-

de omgevingsvergunning 

aangevraagd, maar deze 

is nog niet afgegeven door 

de gemeente. Deze 2 wo-

ningen worden, als alles 

volgens plan verloopt, ook 

in maart 2017 opgeleverd. 

Het zijn de oudste wonin-

gen van MeerWonen in 

Oegstgeest.  

Daarmee is de groot-

scheepse aanpak van  

deze wijk afgerond. Dat is 

natuurlijk een feestje 

waard en daarover krijgt u 

t.z.t. bericht.  

Stand van zaken   
fase 5 

Tekenwedstrijd  

Het lijkt MeerWonen een 

leuk idee om in de wijk 

stoeptegels met kinderte-

keningen te plaatsen. Dit 

geeft een vrolijk beeld en 

het is tevens een mooie 

afsluiting van een lange 

periode van renovatie en 

nieuwbouw. We willen de 

kinderen uit de wijk in de 

leeftijdscategorie 4 t/m 12 

jaar graag uitnodigen om 

mee te doen aan deze 

wedstrijd op woensdag-

middag 11 januari 2017 

tussen 14.00 en 16.00 

uur in de Kratong.  

 

Een jury kiest meerdere 

tekeningen uit die daarna 

worden afgebeeld op 

stoeptegels.  

 

Leefbaarheid in de 

wijk  

We krijgen nog wel eens 

de vraag wie verantwoor-

delijk is voor welk deel 

van het groen.  

 

In het kort: de klimop die 

tegen het hekwerk groeit 

moet door de bewoners 

zelf worden onderhouden. 

De heggetjes langs de 

straatkant bij de Balistraat 

en de Rijnzichtweg neemt 

MeerWonen voor zijn re-

kening. 

We verzoeken u vriende-

lijk geen vuilnisbakken 

aan de voorzijde van de 

woningen plaatsen.  
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Oproep 

Er wordt gezocht naar nieuwe leden voor de bewonerscommissie van de wijk Buitenlust. Heeft u interesse om 
actief mee te denken en te praten over uw wijk, dan is dit misschien een mooie kans! Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Arie de Leen: arie@bcbuitenlust.nl of via telefoonnummer: 0878-763399. 

MeerWonen 
 

Noordeinde 174 

Postbus 150 

2370 AD Roelofarendsveen 

Telefoon: (071) 331 50 00 

E-mail: info@stichtingmeerwonen.nl 

 

 

Schema planning werkzaamheden 
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Renovatie, deelgebied III FASE 5 

Adres Huisbezoek Peildatum Start werkzaam-

heden 

Oplevering 

Rijnzichtweg 64 t/m 

94 

Floresstraat 2 - 4  

2015  2016 2016/2017 

Bezoek onze site: 

www.stichtingmeerwonen.nl 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben dan kunt u op maandag  t/m donderdag tussen 8.00—16.30 uur en vrijdag van 8.00– 

12.00 uur contact opnemen met de afdeling Wonen via e-mail: info@stichtingmeerwonen.nl of telefoonnummer:   

071 - 331 50 00. 
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