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Beste bewoner, 
 
Begin dit jaar vertelden we u dat we het onderhouds- en duurzaamheidsplan voor uw woning verder 
gaan voorbereiden. Dat doen we liefst samen met de aannemer die de werkzaamheden straks ook 
uitvoert. Met de selectie van die aannemer zijn we inmiddels een aardig eind op weg. We verwachten 
dat we hem binnenkort aan u kunnen voorstellen.  
 
Aanvullende onderzoeken door Nebest 
Binnenkort (op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 mei) vinden er aanvullende onderzoeken 
plaats. Medewerkers van de firma Nebest controleren hoe het staat met de isolatie in de gevel.  
Zij halen daarvoor op enkele plekken stenen uit de gevel weg. Na de controle plaatsen ze de stenen 
weer terug. Ook gaat Nebest na waar de scheurvorming in de gevel vandaan komt. En bekijken ze of 
het buitenspouwblad (het buitenste deel van de gevel) nog goed verankerd zit aan het 
binnenspouwblad (het binnenste deel van de gevel). Of dat het nodig is extra spouwankers bij te 
plaatsen. Tot slot inventariseren ze waar aan de galerijen betonschade zit.  
 
Wat vragen we van u? 
We informeren u over de onderzoeken, zodat u ervan weet als u medewerkers van Nebest in en rond 
uw gebouw ziet lopen of aan het werk ziet. U hoeft er niet voor thuis te blijven en de overlast van de 
onderzoeken beperkt zich tot het uithakken van enkele stenen en het terugplaatsen ervan. 
  
Klankbordgroep  
We vinden het jammer dat zich geen bewoners hebben gemeld voor een nieuwe Klankbordgroep.  
Dat betekent dat wij het plan zonder uw inbreng verder gaan voorbereiden. Natuurlijk houden we u 
via nieuwsbrieven op de hoogte van de voortgang. 
 
Heeft u vragen? 
Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan via www.vidomes.nl/contact of telefonisch via 
nummer 088 - 845 66 00. Uw vraag stellen aan de complexbeheerder kan natuurlijk ook. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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