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Beste mevrouw, meneer, 
 

In juni van dit jaar ontving u van ons een oproep om deel te nemen in een 
klankbordgroep voor zonnepanelen. Hiermee lieten wij u meteen ook weten dat 
wij de mogelijkheden onderzoeken om in uw wijk zonnepanelen op de daken te 
plaatsen. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 
 
Voorbereidingen en modelwoning 
Vidomes wil graag zonnepanelen in uw wijk gaan aanbieden. We zijn hiervoor nog volop bezig met de 
voorbereidingen om u straks een mooi aanbod te kunnen doen. Ondertussen hebben we alvast de 
kans gegrepen om een vrijgekomen woning aan de Sartrezijde 77 te voorzien van zonnepanelen. Dit 
geeft alvast antwoord op vragen als:  
 

• Wat komt er kijken bij het plaatsen van de gehele installatie?  
• Welke aanpassingen moeten we doen aan de meterkast? 

• Hoe komen de leidingen te lopen? 

• Hoe ziet het er uit aan de binnen- en buitenkant? 
 

 
 
Klankbordgroep 
Na de oproep in juni heeft een aantal bewoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. Zij zijn de 
spreekbuis en het luisterend oor voor uw buurt. Wij zijn met hen in gesprek over onder andere wat het 
leggen van zonnepanelen inhoudt, technische aspecten en de voortgang van het project.  
 
De klankbordgroep is een afvaardiging van bewoners van de Shawzijde, Sartrezijde, Ibsenzijde en 
Lessingzijde. De klankbordgroep geeft advies, maar neemt geen beslissing. Zij zijn er niet voor 
individuele bewonerszaken, zoals reparatieverzoeken of overlastmeldingen, hiervoor kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum van Vidomes. 
 
U kunt natuurlijk aan Vidomes vragen stellen over dit project, maar u kunt ook bij de klankbordgroep 
terecht. Wie zijn deze bewoners? 
 

• de heer Tegelaar            Shawzijde 100 

• de heer Cornelissen       Sartrezijde 45 

• mevrouw van den Hout   Lessingzijde 20 

• de heer Roos                  Sartrezijde 47 

• de heer Boel                   Sartrezijde 59 

• mevrouw Sonneveld       Ibsenzijde 17 
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Meer informatie 
Eind januari 2019 krijgt u van ons meer informatie over het project en het vervolg. Heeft u in de 
tussentijd vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen of met een van de leden van de 
klankbordgroep.  
 
Vragen? 
Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op  
06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00 (op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inge van Oosten 
Gebiedsconsulent 


