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Beste bewoners,  

 

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het project Doe Mee. De toekomst van de flat 

bepalen we samen. 

 

Waar wordt u blij van? 

Deze vraag kregen alle bewoners die langs kwamen op 17 januari. We stelden deze vraag omdat we 

toe zijn aan de volgende stap in het project. Namelijk het op zoek gaan naar een aannemer die de 

verbouwing van de flat gaat uitvoeren. We vinden het belangrijk dat deze aannemer, net als u, ook 

betrokken is bij de verdere uitwerking van het plan.  

Veel bewoners gaven een antwoord op de vraag: waar wordt u blij van? Maar ook de vraag: waar bent u 

bezorgd over? leverde genoeg antwoorden op. Hieronder wat voorbeelden.  

 

 

 

De toekomst van de flat bepalen we samen! 

DOE MEE! 

Waar wordt u blij van? 

 De aannemer houdt zich aan zijn 

afspraken! 

 De aannemer houdt rekening met de 

bewoners! 

 De aannemer neemt de vragen van de 

bewoners serieus! 

 De aannemer werkt met keurige vaklui 

die kennis van zaken hebben.  

 

Waar maakt u zich zorgen over? 

 De aannemer is niet duidelijk wanneer hij 

langs komt en wat er dan gedaan gaat 

worden. 

 Als er schade is wordt dit niet goed 

afgehandeld.  

 

 



 

 

Hoe nu verder? 

Wij gaan nu op zoek naar een aannemer. Hierbij nemen we alle wensen en zorgen die u heeft 

zorgvuldig mee. We selecteren dus een aannemer die het beste scoort op de door u genoemde punten.  

Maar natuurlijk speelt ook de prijs mee. Zodra we een geschikte aannemer gevonden hebben kunnen 

we samen verder met de uitwerking van het plan. Dit jaar hebben we zeker nog nodig om alle plannen 

rond te krijgen. We verwachten niet dat we dit jaar nog starten met de werkzaamheden.  

 

We komen eerder bij u langs! 

Maar we willen u graag eerder spreken. Daarom begint Kimberly van Rijsinge in februari met 

huisbezoeken. Doel van dit bezoek is gewoon even een kennismaking. En we stellen u wat vragen.  

Bent u wel op de hoogte van alle plannen? Of misschien heeft u wel een idee hoe we het wonen in de 

flat iets prettiger kunnen maken. Tijdens de verbouwing, maar ook zeker daarna. We vertellen u altijd 

van te voren wanneer we komen. Doe dus nooit de deur open als u niemand verwacht. 

 

Nieuwsbrieven op website Vidomes 

Elke maand maken sturen wij u een nieuwsbrief. Wilt u ze nog eens lezen? U vindt de brieven op de 

website van Vidomes. Ga naar www.vidomes.nl. Kijk bij Projecten (onderaan de pagina), Klik op Doe 

Mee en u ziet de brieven bij documenten. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur gerust een mail naar doemee@vidomes.nl   

 Word lid van de Facebook groep https://www.facebook.com/DoeMee2016. Voor het laatste 

nieuws en het uitwisselen van informatie!  

 U kunt uw vraag natuurlijk ook altijd stellen aan uw complexbeheerder of aan één van de 

leden van de bewonerscommissie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De bewonerscommissie 

Vidomes 
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