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Beste bewoner, 
 
In de nieuwsbrief van december 2019 vertelden wij u dat we in 2021 uw flat gaan renoveren. In 
deze nieuwsbrief leest u: Waarom wij u nu al informeren over de werkzaamheden, de 
huisbezoeken, planning vanaf nu tot en met de verbouwing, de woningen die leegkomen 
houden we leeg, onderzoek van Heembouw en de deelname aan de klankbordgroep. 
 
Waarom informeren wij u nu al terwijl de werkzaamheden pas medio 2021 gaan plaatsvinden? 
Het is belangrijk dat we de werkzaamheden straks goed en zorgvuldig uitvoeren. Een team is bezig 
om uit te zoeken wat hiervoor precies nodig is. We onderzoeken ook of de wensen en ideeën van de 
bewoners uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn. We willen u vroegtijdig informeren ook al hebben 
we nog niet overal een antwoord op. Uw input hebben we nodig om de uitvoering goed voor te 
bereiden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden willen we graag uw persoonlijke situatie weten 
zodat we hier zo veel mogelijk rekening mee kunnen houden. Wat daarvoor nodig is bespreken we 
graag met uzelf. Daarom komen we bij u langs om informatie op te halen.  
  
Huisbezoeken 
In februari komt een medewerker van Vidomes en een medewerker van Heembouw bij u thuis langs. 
We vertellen u wat de werkzaamheden in grote lijnen voor u gaat betekenen. De medewerker van 
Vidomes hoort graag van u waar wij rekening mee moeten houden in uw persoonlijke situatie tijdens 
de werkzaamheden.  
De medewerker van Heembouw doet een technische opname van uw woning. Dit doet hij onder 
andere door gebruik te maken van een 360° camera. Hij vraagt hiervoor uw toestemming. Als u 
hiervoor geen toestemming geeft wilt hij graag detail foto’s maken om ons plan te kunnen verfijnen. U 
krijgt binnenkort een uitnodiging waarin staat wanneer we bij u thuis langskomen.  
 
Hoe ziet de periode vanaf nu tot en met de verbouwing er uit? 

wanneer processtap 

Februari 2020 Huisbezoeken door Vidomes en Heembouw bij alle huurders van de Jolandaflat 

Tot aan de 
zomer van 2020 

Vidomes en Heembouw werken de plannen voor de verbouwing verder uit. 
Hierna weten we precies welke werkzaamheden we gaan uitvoeren en wat de 
kosten hiervan zijn. 

Na de zomer 
van 2020 

Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Vidomes moeten instemmen 
met het plan en de bijbehorende kosten. Na hun akkoord is het plan definitief. 

Najaar 2020 De definitieve plannen presenteren we aan alle bewoners. 
U ontvangt van ons een brochure waarin alles aan u wordt uitgelegd. 
Aansluitend nodigen we u uit in een modelwoning zodat u zelf kunt zien welke 
werkzaamheden we uitvoeren en hoe dit eruit ziet. We lichten in deze woning 
onze plannen ook verder toe. Uiteraard kunt u ook vragen stellen die u heeft 
n.a.v. de brochure. 

Eind 2020 We vragen de bewoners of ze akkoord gaan met het voorgestelde plan. Is 70% 
van de bewoners het eens met het plan dan kunnen we de werkzaamheden 
gaan uitvoeren.  

Medio 2021 Start werkzaamheden 



 
 
 

 
 
 
Woningen die leeg komen houden we leeg 
De woningen in het complex die vanaf nu worden opgezegd houden we leeg en verhuren we pas 
weer na het uitvoeren van alle werkzaamheden. Op dit moment staan er twee woningen in het 
complex leeg welke wij gaan gebruiken om een aantal onderzoeken uit te voeren. 
 
Onderzoeken Heembouw 
Heembouw voert tot aan de zomerperiode een aantal onderzoeken uit in de lege woningen, de 
algemene ruimtes en de omgeving. Mocht het nodig zijn dat ze in uw woning moeten zijn dan maken 
ze met u vooraf een afspraak. 
 
Klankbordgroep 
Vindt u het leuk om met Vidomes mee te praten over de plannen van uw complex. Laat het ons 
weten. Dit kunt u doen door u aan te melden bij Brenda Muller via telefoonnummer 088 845 66 00 of 
via de complexbeheerder Theo Scholten. 
 
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, 
 
Brenda Muller 
Medewerker Communicatie en Projectbegeleiding 
 
 
 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend.)  
 


