
 
Nieuwsbrief 
 

E. Casimirstraat /  
Prof. Henketstraat 
 

 

 

 
 
Aan de bewoners van  
Prof. Henketstraat/Ernst Casimirstraat 
Delft 
 
 
 
Delft, juli 2019 
 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
In maart dit jaar vertelden we u, dat het nog niet duidelijk was welk plan we voor uw woningen verder 
gaan uitwerken. We lieten u toen weten dat de meest uitgebreide renovatiebeurt in ieder geval afviel. 
Maar dat we beide andere opties, de minder uitgebreide onderhouds- en renovatiebeurt of slopen en 
nieuwe woningen bouwen, nog verder onderzochten. In deze brief leest u welk besluit hierover 
onlangs is genomen.  
 
We gaan de onderhouds- en renovatiebeurt verder uitwerken 
Dat doen we samen met Era Contour, de aannemer die we eerder al voor de werkzaamheden 
selecteerden. Dit betekent dat we uw woningen gaan opknappen, tenzij bij nader onderzoek blijkt dat 
de kosten hiervan hoger worden dan we nu denken. Bijvoorbeeld doordat we nieuwe technische 
problemen tegenkomen.  
 
De komende tijd 
Pakken we de voorbereiding verder op. Dat betekent dat Era Contour nog een aantal aanvullende 
onderzoeken doet en een proefwoning maakt. Dat doen ze in de lege woning aan de Prof. 
Henketstraat 18. Maar ook bij u thuis komen ze mogelijk nog een keer langs. Natuurlijk hoort u van 
tevoren wanneer en waarvoor.  
 
Daarnaast  vraagt Era Contour (nieuwe) prijzen op bij adviseurs en leveranciers. Die vormen de basis 
voor de offerte die Era Contour voor alle werkzaamheden aan Vidomes voorlegt. En daarmee voor 
het uiteindelijke definitieve besluit van het bestuur van Vidomes over uw woning. 
 
We houden u op de hoogte 
We bespreken het plan dat er nu ligt half augustus met de Klankbordgroep. En komen er daarna bij u 
op terug. 
 
Heeft u 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
Medewerker Projecten en Communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 
 


