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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.  

 

We kunnen door! 

In de nieuwsbrief van september las u het. Samen hebben we een grof plan gemaakt voor het verbeteren 

van de flat. Maar voor we verder kunnen moet eerst het bestuur van Vidomes toestemming geven voor de 

volgende stap, het uitwerking van de plannen.  

En dit is gelukt.  We kunnen door ! We gaan de ideeën verder uitwerken. In het grove plan zit al het 

onderhoud wat nodig is. Bijvoorbeeld het schilderwerk aan de kozijnen en het zo nodig vervangen van 

toilet, badkamer en keuken. Maar ook het mooier en veiliger maken van de entree zit in het plan. En 

natuurlijk is het belangrijk dat de energiekosten lager worden.  

 

Van grof naar fijn… 

De komende maanden ligt er dus veel werk.  Het plan moet van grof naar fijn. En ook dit gaan we samen 

doen. Maar er is nog een belangrijke speler. Welke aannemer gaat de werkzaamheden doen? Wij vinden 

het verstandig om een aannemer nu al te betrekken bij het project. Op deze manier maken we samen het 

plan en weten we wat van elkaar kunnen verwachten. Daarom gaan we eerst op zoek naar een geschikt 

bedrijf. En ook hierbij telt uw mening.  

 

Geef uw mening op 17 januari 2018! 

Wat verwacht u van een aannemer? Wat vindt u belangrijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?  

Heeft u andere ideeën of suggesties? Kom dan langs op 17 januari 2018 en geef uw mening. U bent 

welkom op in het kantoor van de complexbeheerder Burgemeester Velthuijsenlaan 244 a. Wij zijn er van 

17.00 uur tot 20.00 uur.  Vragen over het plan zijn natuurlijk ook altijd welkom.  

 

Nieuwsbrieven op website Vidomes 

DOE MEE! 
De toekomst van de flat bepalen we samen! 



 

Elke maand maken sturen wij u een nieuwsbrief. Wilt u ze nog eens lezen? U vindt de brieven op de 

website van Vidomes. Ga naar www.vidomes.nl.  Kijk bij Projecten (onderaan pagina),  Klik op Doe Mee en 

u ziet de brieven bij documenten.  

 

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 
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