
IN DE SPOTLIGHT 

Afgelopen 11 december 2018 hebben wij sa-

men met de bewonerscommissie een inloop-

bijeenkomst gehouden. In de ruimte bij de 

huismeester heeft u al de eerste ontwerpen 

van de vernieuwde entrees kunnen zien. Ook 

hebben we u al laten zien welke kleuren de 

architect heeft gekozen voor de flats. 

Ondanks de kleine ruimte bent u in grote ge-

talen gekomen. Wij zijn erg bij met de op-

komst en de betrokkenheid die door u is ge-

toond. Opmerkingen die wij hebben ontvan-

gen nemen wij mee in de verdere uitwerking. 

BAM Wonen werkt samen met Vidomes aan de woningverbetering van 270 woningen aan 

de Burgemeester Velthuijsenlaan en Burgemeester Duyvendijklaan in Leidschendam. Afgelopen december heeft u al 

de eerste ontwerpen voor de nieuwe entree kunnen zien bij de kennismaking met de Huiskamer. Het officiële moment 

van opening van de Huiskamer volgt nog. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de stand van dit project. 
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Vernieuwd gevelbeeld 
Na een analyse van de flats en het oorspronkelijke ontwerp is besloten 

de oorspronkelijke  structuur te respecteren. De vernieuwing van het 

gevelbeeld wordt gedaan door te kiezen voor andere kleuren. Niet al-

leen de ramen en deuren krijgen een nieuwe kleur, ook de panelen in 

de kozijnen worden vervangen of geschilderd. Door het uitvoeren van 

overig schilderwerk en het reinigen van onderdelen in de gevel krijgt het 

gebouw weer een frisse uitstraling 

Onderzoek gasloos 
Momenteel bekijken wij de mogelijk-

heden die er zijn om de flats gasloos 

te maken. Dit betekent dat de gas-

aansluiting mogelijk komt te vervallen 

en andere systemen worden ingezet 

om u te voorzien van centrale ver-

warming en warm water. 

 

Wanneer de flats gasloos worden 

uitgevoerd, verminderen we niet al-

leen het gebruik van fossiele brand-

stoffen (aardgas) maar stoten we ook 

minder CO2 uit. En dat is beter voor 

het milieu. 

 

Omdat het gasloos maken van het 

complex geen eenvoudige opgave is, 

en de mogelijkheden afhankelijk zijn 

van vele factoren, kunnen we op dit 

moment helaas nog niet veel zeggen 

over de haalbaarheid. 

 

 



Vernieuwde entrees 

Onderdeel van het planvoorstel is verbetering van de bestaande entrees van de trappenhuizen. Wij heb-
ben aan A3 Architecten gevraagd om hiervoor een ontwerp te maken. Hieronder ziet u enkele impressies 
van de entrees. 
 
Om de veiligheid te verbeteren willen we de toegangsdeuren van de bergingen naar voren halen. Hier-
mee verwijderen we de nissen naast de entree. Met het naar buiten brengen van de centrale entree van 
het trappenhuis, creëren we voldoende ruimte voor de brievenbussen en de videofooninstallatie. 
 
Het is te vroeg om al te spreken over een definitief ontwerp. Voordat we over kunnen gaan tot uitvoering 
zullen we nog vele fases moeten doorlopen. Enkele van deze fases betreft het verkrijgen van goedkeu-
ring van Welstand, het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het verkrijgen van meer dan 70% 
van de instemming van de bewoners. Ook moet de 
Raad van Commissarissen van Vidomes nog een 
definitief akkoord geven op het planvoorstel.  
 
Met de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte 
van de ontwikkelingen en de voortgang van het 
project. 

Opening Huiskamer 
Met vragen of opmerkingen bent u vanaf 5 

februari 2019 van harte welkom in de 

Huiskamer op Burgemeester Velthuijsen-

laan 290. U kunt hier elke dinsdag tijdens  

van 10:00 tot 12:00 uur terecht. 

Met vriendelijke groet, 
De bewonerscommissie 
BAM Wonen 
Vidomes 

Planning 
We verwachten eind 2019 te kunnen starten met 
de uitvoering van de werkzaamheden. Dat kunnen 
wij alleen wanneer u als bewoners in voldoende 
mate (70% of meer) instemt met het voorstel dat u 
nog zal ontvangen. Ook hebben we voor de 
werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. 
 
We kunnen niet alle flats in 1 keer uitvoeren. De 
globale planning ziet er als volgt ut: 

• Burgemeester Duyvendijklaan: start 4
de

 
kwartaal 2019 

• Burgemeester Velthuijsenlaan (even): start 2
de

 
kwartaal 2020 

• Burgemeester Velthuijsenlaan (oneven): start 
4

de
 kwartaal 2020 

 
Nieuwsbrieven op de website van 
Vidomes 
Wij sturen u vaak 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 pagina). Klik op Doe Mee en 

u vindt de brieven bij “documenten”.  
 

Vragen? 
Heeft u vragen of een opmerking? Stuur deze 
gerust 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.. 
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