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Delft, december 2019 
 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
In augustus dit jaar vertelden we u, dat het nog niet duidelijk was welk plan we voor uw woningen 
verder gaan uitwerken, een onderhouds- en renovatiebeurt of sloop. We lieten u weten dat de 
besluitvorming langer duurde dan was verwacht, omdat we alle voor- en nadelen van beide varianten 
goed tegen elkaar wilden afwegen. In deze brief leest u welk voorlopig besluit er onlangs is genomen.  
 
Voorlopig besluit: verdere uitwerking onderhouds- en renovatievariant 
Na uitgebreide afweging van de verschillende varianten heeft het bestuur van Vidomes vanochtend 
besloten dat we de onderhouds- en renovatievariant  verder gaan uitwerken. Net als bij het 
naastgelegen Jacob Gilleshof willen we de bestaande woningen behouden.  
 
De komende tijd 
Pakken we de uitwerking van het plan en de voorbereiding van de werkzaamheden verder op. We 
selecteren daarvoor binnenkort een aannemer. Samen met deze partij voeren we nadere 
onderzoeken uit en werken we de onderhouds- en renovatievariant helemaal uit.  
We denken dat we hier heel volgend jaar voor nodig hebben. 
 
Het uitgewerkte plan gaat daarna nog eenmaal naar het bestuur van Vidomes voor een definitief 
besluit. We verwachten op z’n vroegst medio 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden te 
starten. 
 
Klankbordgroep 
Het leek ons belangrijk u zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen van dit besluit. 
Door de vertraging van de afgelopen tijd heeft ook het overleg met de Klankbordgroep stil gelegen.  
Wij hopen dat begin volgend jaar weer op te pakken.   
 
Heeft u vragen?  
Natuurlijk hoort u het van ons als wij nieuws te melden hebben.  
Heeft u nu al vragen? Stel deze dan 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. Zelf ben ik tot 20 december bereikbaar en daarna weer in het nieuwe jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 


