
 
Nieuwsbrief 
 

Jolandaflat Rijswijk 
Louis Davidsstraat 
 

 

1/1 

 
 
 
Kopjes in bold, Arial 10 
Gewone tekst, Arial 10 
 
 
Beste <naam bewoner> 
 
Dit voorjaar bespraken we met u en de andere bewoners uit de flat hoe u uw woning ervaart. Daarna 
brachten we u in een nieuwsbrief op de hoogte van de uitkomsten van deze gesprekken. In de brief 
vertelden we ook dat we in 2018 verder gingen onderzoeken welk onderhoud in ieder geval nodig is 
in uw flatgebouw en uw woning. We hoopten u op basis daarvan én met de punten die u heeft 
genoemd rond deze tijd te kunnen vertellen welke kant de plannen opgaan. In deze brief leggen we 
uit waarom we hiervoor meer tijd nodig hebben en leest u meer over de nieuwe planning. 
 
Vertraging in onderzoeken 
De afgelopen maanden is er een aantal onderzoeken in uw flat gedaan. Die hebben meer tijd gekost 
dan verwacht. Uit de onderzoeken is duidelijk geworden waar de grootste onderhoudsproblemen in 
de flat zitten. De beste manier om ze op te lossen hebben we echter nog niet. Dat onderzoeken we 
liefst verder met de aannemer die straks het onderhoud in uw flatgebouw gaat doen. 
 
Keuze voor een aannemer 
De keuze voor zo’n aannemer is niet zomaar gemaakt. Het onderhoud dat we moeten doen kost veel 
geld. En, minstens zo belangrijk: de aannemer met wie we in uw flat aan de slag gaan moet goed zijn 
in de ondersteuning van bewoners tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Dat kwam uit de 
gesprekken met u goed naar voren en hoe belangrijk dat is hebben we ook bij andere projecten 
geleerd. Zodra we een aannemer hebben geselecteerd hoort u van ons. Wij stellen hem en het team 
van Vidomes dat verder aan de slag gaat in uw flat op dat moment graag aan u voor.  
 
Richting bepalen in 2019; verdere voorbereiding in 2020 
Wat we ook kiezen om verder uit te werken: de investering is groot, en we willen er zo zeker mogelijk 
van zijn dat we het goede doen. Dat vraagt als gezegd meer uitzoekwerk - en daardoor meer tijd - 
dan verwacht. Wij denken het hele jaar 2019 ervoor nodig te hebben. We verwachten in 2020 te 
starten met de daadwerkelijke voorbereiding van de werkzaamheden die we gaan doen. Daarbij komt 
u zeker in beeld. Hoe precies, en wanneer u zich kunt aanmelden voor bijvoorbeeld een 
Klankbordgroep, dat hoort u later van ons. 
 

Start uitvoering werkzaamheden op z’n vroegst over 2 jaar 

Goed voor u om te weten: met de uitvoering van de werkzaamheden starten we op z’n vroegst in de 

2e helft van 2020. Of misschien zelfs pas in 2021. Voorlopig niets om u zorgen over te maken of tegen 

op te zien dus. Natuurlijk hoort u het van ons als we meer weten. Daar kunt u van op aan! 

Heeft u nu onderhoudsklachten? 

Meldt die dan op de gebruikelijke manier bij Vidomes. Onderhoudsklachten lossen we tot we met het 

project beginnen natuurlijk zo goed mogelijk op. De schades die er hier en daar zijn ontstaan aan het 

beton van de trappen in de noodtrappenhuizen repareren we zeer binnenkort. 

Heeft u vragen? 

Heeft u nu al vragen over het toekomstige project? Stel deze dan 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, 
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