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Beste bewoners,

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het project Doe Mee. De toekomst van de flat bepalen
we samen.

Veel bewoners geven een mening!
Ook in juli heeft u een nieuwsbrief gekregen. Daarin hebben wij verteld dat we twee mogelijke plannen voor
de flat uitgewerkt hebben. In deze plannen zijn wensen van veel bewoners meegenomen. Op 30 augustus
waren we aanwezig in de flat om nog wat uitleg te geven. En nog belangrijker: we waren benieuwd wat u
als bewoner van de plannen vindt.

En we hebben veel gehoord. Wat voorbeelden. Een lift zou fijn zijn, maar ik wil niet veel meer huur betalen.
En een galerij voor mijn raam vind ik niet prettig, veel mensen lopen dan langs. Een ingrijpende verbouwing
betekent dat ik mijn huis uit moet en dat zie ik helemaal niet zitten. En mooie en veilige entree zou ik heel
fijn vinden. Kan er nagedacht worden over zonnepanelen?

De volgende stap
Het krijgen van veel meningen is prettig, maar maakt de puzzel niet makkelijker. Iedereen heeft een eigen
voorkeur en dat is ook logisch. Maar er zijn ook andere zaken waar we rekening mee moeten houden. Zo
blijkt uit de plannen dat de extra kosten voor het plaatsen van een lift enorm hoog zijn. Dit zorgt voor
onbetaalbare huren. En dat is niet wat de bewoners en Vidomes willen. Daarom gaan we het bestuur van
Vidomes vragen toestemming te geven voor de uitwerking van een plan zonder lift (mogelijkheid 1
nieuwsbrief juli).

Wat zit dan wel in dit plan?
In het plan zit al het onderhoud wat noodzakelijk is. Denk hierbij aan het schilderwerk van de kozijnen, het
zo nodig vernieuwen van toilet, badkamer en keuken. Ook het verbeteren van het energielabel staat hoog
op de agenda. Bijvoorbeeld door de gevels beter te isoleren, de ventilatie te verbeteren en het voorkomen
van tocht. Hierbij kijken we zeker ook naar mogelijkheden zoals zonnepanelen. Ook het mooier en veiliger
maken van de entree zit in het plan.

En nu?
Voor we verder kunnen moet dus eerst het bestuur van Vidomes zich uitspreken over ons plan. Eind van dit
jaar weten we meer. In januari organiseren we weer een bijeenkomst. Vanaf dat moment gaan we dan
samen het plan verder uitwerken.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur gerust een mail naar doemee@vidomes.nl


Word lid van de Facebook groep https://www.facebook.com/DoeMee2016. Voor het laatste
nieuws en het uitwisselen van informatie!



U kunt uw vraag natuurlijk ook altijd stellen aan uw complexbeheerder of aan één van de
leden van de bewonerscommissie.

Met vriendelijke groet,

De bewonerscommissie
Vidomes

