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Aan de bewoners van  
Jacob Gilleshof (1004) 
2613 VW  DELFT 
 
 
Delft, 1 juli 2019 
 
 
Beste bewoner,  
 
Begin juni zijn er inspecteurs bij u langs geweest. Uit de inspecties is duidelijk geworden op welke 
manier we uw woning het best energiezuinig kunnen maken. En hoe we het nodige onderhoud 
kunnen uitvoeren. In deze brief leest u hoe we u hierover binnenkort informeren. 
 
Besluit bestuur, inloopbijeenkomsten en Informatiebrochure 
Op vrijdag 12 juli neemt ons bestuur het formele besluit over uw woningen. Veel eerder dan we tot 
voor kort dachten. Hierdoor kunnen we ook sneller starten met de uitvoering van onze plannen. Naar 
verwachting al in oktober dit jaar. 
 
Op maandag 15 juli houden we inloopbijeenkomsten. Op deze dag delen we het besluit van ons 
bestuur graag met u, presenteren we het plan dat we hebben en vertellen we u meer over: 

- de werkzaamheden die we willen gaan doen in uw woning. 
- de voordelen ervan voor u. 
- de planning. 
- de overlast waarmee u te maken krijgt. 

 
Natuurlijk kunt u ook al uw vragen stellen aan ons. 
  
De informatiebrochure, met daarin ook alle informatie over wat we precies willen gaan doen en op 
welke manier, is bijna klaar. U krijgt hem na afloop van de inloopbijeenkomst mee, zodat u alles wat 
we u vertellen thuis nog eens rustig kunt nalezen.  
 
Komt u ook? 
Wij organiseren meerdere inloopmomenten. Daarvoor nodigen we steeds een deel van de bewoners 
uit. Zo zorgen we ervoor dat de groep niet te groot wordt en we voldoende tijd hebben voor iedereen. 
Hieronder ziet u voor welk tijdstip we u uitnodigen. 
 

  
 
 
 

Wanneer? Voor wie? 

maandag 15 juli om 12:00 (tot 13:00 uur) Jacob Gilleshof 3, 4, 5 en 7 

maandag 15 juli om 13:15 (tot 14:15 uur) Jacob Gilleshof 8, 9, 10 en 22 

maandag 15 juli om 14:30 (tot 15:30 uur) Jacob Gilleshof 11, 12, 14, 16 

maandag 15 juli om 16:00 (tot 17:00 uur) Jacob Gilleshof 17, 18, 19, en 20 

maandag 15 juli om 17:15 (tot 18:15 uur) Jacob Gilleshof 21, 23, 24, 25 

maandag 15 juli om 19:00 (tot 20:00 uur) Jacob Gilleshof 6, 13, 27 en 28  



  
  
 

 
 
 
Waar moet u zijn? 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in de proefwoning aan het Jacob Gilleshof 26. 
 
Laat u ons weten of u komt? 
Dat kan bij Simone of Tania op telefoonnummer 06 – 81 32 19 36. Of stuur een e-mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl. Belt u vooral ook even als het tijdstip waarop u bent ingedeeld niet 
uit komt of als u een andere vraag heeft.  
 
Graag tot 15 juli!  
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Willems Vastgoedonderhoud 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie Vidomes 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 

mailto:bewonerszaken@willemsvgo.nl

