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Bewoners Petuniatuin  
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Onze laatste nieuwsbrief over de werkzaamheden die we in uw complex willen uitvoeren is al weer 
van even terug. Hoogste tijd dus voor een update. In deze brief leest u wat we de afgelopen maanden 
hebben gedaan. En wat er de komende tijd staat te gebeuren. 
 
Onderzoeken lopen door 
Een aantal onderzoeken in uw gebouw is al gedaan. Andere onderzoeken lopen nog of starten we 
binnenkort op. Dat doen we samen met de aannemer die straks het onderhoud in uw gebouw gaat 
uitvoeren. 
 
Keuze van de aannemer 
We hebben onlangs Heembouw als aannemer geselecteerd met wie we het plan gaan uitwerken. Dit 
bedrijf is gewend om werkzaamheden uit te voeren in woningen waar bewoners wonen. Zij weten wat 
dit voor u betekent en houden daar rekening mee.  
 
Leegstaande woningen 
Een deel van de woningen dat op dit moment in uw woongebouw leeg staat houden we leeg. In de 
woning op nummer 162 hebben we tafels en stoelen neergezet. Die woning gebruiken we de 
komende tijd als werk- en vergaderplek voor Vidomes. Ook gebruikt de aannemer deze en de andere 
lege woningen voor aanvullende onderzoeken. De lege woningen kunnen we later als model-, rust- of 
logeerwoning gebruiken. 
 
Klankbordgroep 
Eind maart  was er weer een overleg met de Klankbordgroep. Behalve het bovenstaande bespraken 
we ook welke kleuren en vloerbedekking we in uw gebouw willen gebruiken. Met de gekozen 
uitgangspunten van de klankbordgroep werkt een architectenbureau een aantal voorstellen uit. Die 
voorstellen leggen we voor aan alle bewoners. Het voorstel dat de meeste stemmen krijgt voeren we 
uit. 
 
Planning 
We denken dat we de rest van dit jaar nodig hebben om de werkzaamheden voor te bereiden. De 
planning is dat we in 2020 starten met de uitvoering ervan. We verwachten een vol jaar bezig te zijn 
met de werkzaamheden. Hoe de planning er precies uit gaat zien bepalen we met de net gekozen 
aannemer. 
 
Huisbezoeken 
We willen de werkzaamheden straks met zo min mogelijk overlast voor u uitvoeren. Wat daarvoor 
nodig is bespreken we graag met u. Een afspraak daarvoor maken we later dit jaar, als er meer 
duidelijkheid is over wat we precies willen doen en hoe. 
 
Heeft u vragen?  
U hoort het van ons als wij nieuws hebben te melden. Heeft u nu al 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 mij op via 088 - 845 66 00. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 


