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In december liet ik u weten dat wij u nog niet konden vertellen of het plan voor het isoleren en 
opknappen van uw woning haalbaar is. Wij vertelden u toen dat wij dachten in februari meer te weten 
over welk plan we voor uw woning verder gaan uitwerken. Een uitgebreide onderhouds- en 
renovatiebeurt, een nog uitgebreidere variant, waarbij we de woning nul-op-de-meter maken óf slopen 
en nieuwe woningen bouwen. In deze nieuwsbrief leest u wat er op dit moment wel en nog niet 
duidelijk is. En wat er nog nodig is voor een besluit. 
 
De meest uitgebreide renovatiebeurt valt af 
Dat besluit is genomen. We kiezen niet voor deze variant omdat de kosten ervan heel erg hoog zijn. 
Ook als we bezuinigen door het gebruik van andere materialen en een ander type installaties. Dat 
hebben we de afgelopen periode onderzocht. 
 
Maar wat dan wel? 
Helaas vraagt het meer tijd om te besluiten welke variant we dan wél verder gaan uitwerken. 
Ook de kosten van de minder uitgebreide onderhouds- en renovatievariant zijn nog steeds erg hoog. 
Maar hetzelfde geldt voor slopen en nieuwe woningen bouwen.  
 
Wat is er nog nodig voordat Vidomes een besluit kan nemen? 
We weten inmiddels wat er technisch gezien nodig is in uw woningen en wat dat ongeveer kost. En 
we weten ook wat de kosten zijn van slopen en nieuwe woningen bouwen. Wat we nog niet gedaan 
hebben is een vergelijking maken van uw complex met andere complexen van Vidomes waar we ook 
aan de slag moeten. Deze vergelijking moeten we wel heel zorgvuldig maken. De investering is 
immers groot. 
 
Wanneer wel een besluit over welke variant Vidomes verder gaat uitwerken? 
Dat weten we helaas nog niet. Wél kunt u erop rekenen dat u van ons hoort zodra er meer bekend is. 
 
Heeft u vragen? Kom dan naar de inloopbijeenkomst! 
We kunnen ons goed voorstellen dat u meer wilt weten. En hoewel wij u op dit moment nog niet 
kunnen vertellen welke kant het op gaat, beantwoorden we uw vragen graag zo goed als mogelijk. 
Daarom organiseren wij een inloopbijeenkomst in het wijkcentrum Wippolder aan de Prof. Krausstraat 
50. We geven geen presentatie, dus u kunt binnenlopen wanneer u wilt. 
 
U bent van harte welkom op:  

- Dinsdag 2 april tussen 17.00 en 19.00 uur 
 
Nog andere vragen?  
Stelt u deze op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op  
06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum via  
088 - 845 66 00. Mijn collega’s helpen u graag verder, of verbinden u naar mij door.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 


