DOE MEE!
De toekomst van de flat bepalen we samen!
15 maart 2017
Beste bewoners,

De toekomst van de flat bepalen we samen! En dat gaan we nu ook echt doen!

Doet u mee?
Op woensdag 12 april vindt een bijeenkomst plaats om samen te bepalen wat de volgende stap wordt. Op welke

verbeteringen zetten we in? Welke thema’s vinden we het belangrijkst? Gaan we alleen voor het verlagen
van de energierekening? Of hebben we ook wat over voor de veiligheid of de inrichting van de woning? Na
deze bijeenkomst weten wat uw voorkeuren zijn. En zijn we klaar voor de volgende stap. Want zijn deze
wensen te realiseren? Zijn ze technisch en ook financieel haalbaar? Natuurlijk krijgt de bijeenkomst van
12 april ook een vervolg. En blijven we u op de hoogte houden van de voortgang en de uitwerking van de
plannen. En als er weer keuzes gemaakt moeten worden doen we dit natuurlijk weer met u.

Iedereen is welkom!
Heeft u geen vragenlijst ingevuld? Of aangegeven dat u niet mee wilt doen. Natuurlijk bent u nog steeds
welkom op 12 april 2017 (van 19.00 uur tot 21.00 uur!, locatie Veurs Lyceum). Stuurt u wel even een
mailtje naar doemee@vidomes.nl. Of loop langs bij de complexbeheerder of een lid van de
bewonerscommissie. Dan weten wij hoeveel mensen we kunnen verwachten.

We hebben een fout gemaakt!
Onze installateur Bonarius heeft een aantal bewoners benaderd met de vraag of ze belangstelling hebben
voor het plaatsen van een individuele centrale verwarming. Dit was niet de bedoeling. We denken nu na
over de toekomst van de flat en het is niet handig om op dit moment aanpassingen te doen. Is het
noodzakelijk om iets te repareren? Dan doen we dit natuurlijk gewoon. We vinden het vervelend dat dit
gebeurd is. De betrokken bewoners ontvangen persoonlijk een brief van Bonarius.


Heeft u vragen? 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

