
Vanaf 2011 zijn er voor de 

wijk Buitenlust in Oegst-

geest fasegewijs plannen 

ontwikkeld en uitgevoerd 

voor sloop en nieuwbouw 

en grootschalige renova-

tie. Het gaat hierbij in to-

taal om 211 woningen, 

waarvan 61 nieuwbouw-

woningen. Eind 2015 zijn 

deze 61 nieuwbouwwonin-

gen opgeleverd. Op 14 

december 2015 hebben 

wij tijdens een feestelijke 

bijeenkomst de sleutel 

overhandigd aan de heer 

en mevrouw Hoogduin. 

 

 

Begin maart vinden er 2 

informatieavonden plaats 

waarbij informatie over de 

technische installaties in 

de woningen wordt gege-

ven.  

Deze informatieavonden 

vinden in buurthuis ‘de 

Kratong’ plaats.  

 

Stand van zaken   
fase 4 

De laatste fase (fase 5) 

bestaat uit 18 woningen 

die gerenoveerd zullen 

worden; 16 woningen aan 

de Rijnzichtweg en 2 wo-

ningen aan de Flo-

resstraat. De bewoners 

van de Rhijnzichtweg zijn 

op 10 december geïnfor-

meerd over de aanpak 

van de woning. Er zal 

klein onderhoud worden 

uitgevoerd en de mensen 

kunnen in hun woning blij-

ven wonen. Wat houdt 

klein onderhoud in? Ge-

breken worden hersteld, 

het dak geïsoleerd en de 

woningen die geen cv 

hebben krijgen in principe 

cv. Bij de woningen de 

leeg zijn of in de toekomst 

leegkomen wordt uitge-

breider gerenoveerd: de 

badkamer en keuken wor-

den hersteld, riolering en 

installaties vervangen en 

begane grondvloer wordt 

vervangen door een ge-

ïsoleerde vloer. In februari 

zijn alle bewoners aan de 

Rijnzichtweg bezocht en is 

geïnventariseerd wat er 

nodig is in de woning.  

In april worden de bewo-

ners geïnformeerd over 

wat er exact aan de wo-

ningen gaat gebeuren.  

Bij de 2 woningen aan de 

Floresstraat zal hoog ni-

veau renovatie worden 

uitgevoerd. Eén woning 

staat al leeg en met de 

bewoner van de tweede 

woning wordt het plan in-

dividueel besproken.  

Daarmee is de groot-

scheepse aanpak van de-

ze wijk afgerond. Het 

heeft letterlijk en figuurlijk 

heel wat voeten in de aar-

de gehad, maar wij én 

onze huurders zijn trots op 

het resultaat! 

 

Fase 5 

 

 

Stand van zaken 
fase 4 

1 

Fase 5 1 

Schema  2 

In dit nummer: 

Nieuwsbrief 



In 3
e
 en 4

e
 kwartaal zal de uitvoering van fase 5 plaatsvinden.  

 

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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5 

Renovatie, deelgebied III FASE 5 

Adres Huisbezoek Peildatum Start werkzaam- Oplevering 

Rijnzichtweg 64 t/m 

94 

Floresstraat 2 - 4  

2015  2016 2016 

Bezoek onze site: 

www.stichtingmeerwonen.nl 

Vragen? 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u op maandag  t/m donderdag tussen 9.00 —12.00 uur en op maandagmiddag 

van 13.30 – 16.00 uur contact opnemen met de afdeling Wonen via e-mail: info@wstbuitenlust.nl of telefoon-

nummer:  071 - 331 50 00. 

 


