
BEWONERSINSTEMMING 

Inmiddels heeft meer dan 70% bewoners in-

gestemd met de plannen voor de renovatie 

aan uw woongebouw en woning. Dit betekent 

dat we de plannen kunnen uitvoeren. 

 

Gedurende het hele renovatieproject wordt u 

middels brieven, nieuwsbrieven en persoonlijk 

contact op de hoogte gehouden door BAM. U 

kunt met al uw vragen gerelateerd aan de 

renovatie terecht bij BAM Wonen. Zaken die 

niet iets met de renovatie te maken hebben, 

kunt u melden bij Vidomes. Op de achterzijde 

van de nieuwsbrief staan de oontactgege-

vens. 

BAM Wonen werkt samen met Vidomes en de bewonerscommissie aan de renovatie van 

270 appartementen aan de Burg. van Duijvendijklaan en Burg. Velthuijsenlaan. 

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 

NIEUWSBRIEF 
Leidschendam december 2019 

Planning van week tot week 
 
• In de week van 20 januari wordt het ketenpark geplaatst van BAM. 

• Op maandag 25 januari start BAM Wonen met haar co-makers aan de eerste vijf woningen. Dit zijn de wonin-

gen op de Burg. van Duijvendijklaan 28, 22, 16, 10 en 4. 

• BAM Wonen evalueert samen met de co-makers de uitvoering. 

• Begin februari wordt de steiger geplaatst op de Burg. van Duijvendijklaan aan de galerijzijde en op de kopge-

vels en wordt de omgeving rondom het gebouw gereed gemaakt voor de start. 

• Feestelijke start bouw; de uitnodiging volgt. 

• Start woningen in week 9 

Elke werkdag start BAM Wonen één woning op. We starten op maandag 24 februari met Burg. van Duijvendijklaan 

26, daarna nummer 20, 14, 8, 2. Op 2 maart starten de volgende vijf woningen (30, 24, 18, 12, 6) boven elkaar van 

boven naar beneden op de Duijvendijklaan. Zo werken we naar Burg. van Duijvendijklaan 96 toe. 

De werkzaamheden nemen per woning circa 15 werkdagen in beslag. 

Ketenpark 
In de week van 20 januari wordt het ketenpark geplaatst in de wijk. Het uitvoeringsteam van BAM Wonen en alle 

bouwplaats medewerkers zitten daar. De ketens komen te staan ter hoogte van Burgemeester Velthuijsenlaan 

304 op de parkeervakken ervoor. Er staat momenteel al een meterkast voor de nutsaansluitingen op het grasveld. 

Aan de andere kant van de weg, ook op de parkeervakken, worden de opslagcontainers geplaatst. 



Anouk Mulder 
Werkvoorbereider 
T 030 630 5543 
E anouk.mulder@bam.com 

Brigit Jippes 
Werkvoorbereider 
 

Marcel de Boer 
Hoofduitvoerder 
 

BAM Wonen, Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein 

Goed om te weten…. 
• De uitvoering start op de Burg. van Duijvendijklaan portiek 1, vervolgens 

het gebouw op de Burg. Velthuijsenlaan even (van portiek 11 naar portiek 5) 
en als laatste het gebouw op de Burg. Velthuijsenlaan oneven (van portiek 12 
naar portiek 18). We starten altijd in de woning op de 5e verdieping en als laatste 
de 1e verdieping.  

• Bouwplaats medewerkers dragen altijd bedrijfskleding. BAM werkt veel samen met co-
makers (vaste partners). Dit betekent dat u van verschillende bedrijven bedrijfskleding 
ziet. 

• U kunt tijdens de werkzaamheden altijd uw eigen woning in. Ook als u tijdelijk gebruik maakt 
van een logeerwoning. Logeerwoningen worden vanwege bijzondere omstandigheden uit-
gegeven. Het is dan ook de bedoeling dat u er echt verblijft. Verblijft u er niet houdt u de 
woning dan niet onnodig vast. Een andere huurder is er blij mee. 

• BAM Wonen is van vrijdag 20 december 2019 tot maandag 6 januari 2020 met vakantie. 
Heeft u vragen? U kunt na deze periode weer bij ons terecht. Vidomes is op werkdagen 
van 08.00 tot 17.00 telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088 845 6600. 

• Eerder meldden wij u dat u een individuele watermeter zou krijgen in uw woning. 
Gebleken is dat u hiermee duurder uit bent dan wij in eerste instantie dachten. 
Om die reden hebben wij besloten geen individuele watermeters te plaatsen. 
De hoofdkraan per woning - welke nu doorgaans aan de wand van het toi-
let zit - wordt verplaatst naar de kast in de woonkamer. 

Vidomes 
T 088 845 6600 
M 06 132 759 72 

Contact 

Anouk is uw contactpersoon bij BAM. Zij 

informeert u over belangrijke mededelingen. Ook 

als u vragen heeft, kunt u met Anouk contact 

opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
De Bewonerscommissie 
BAM Wonen 
Vidomes 

Woord van de bewonerscommissie 

De huiskamer is de ontmoetingsplek voor alle bewoners. Om informatie te halen over de renovatie en het onder-
houd van uw woning of als u een hulpvraag heeft. Een plek waar bewoners maar ook Vidomes en BAM tijdens de 
werkzaamheden elkaar kunnen ontmoeten. Want uiteindelijk doe je het samen, voor een betere bewoonbare  
woning.  
 
Wekelijks is Branda Muller van Vidomes aanwezig in de huiskamer om vragen te beantwoorden. Op de informatie-
borden in uw portiek kunt u zien wanneer Brenda aanwezig is. De huiskamer kunt u vinden op de Burgermeester 
Velthuijsenlaan 238. 


