Nieuwsbrief
‘t Seghe Waert

Aan de bewoners van
Complex 5049 Vaartdreef / ’t Seghe Waert
te ZOETERMEER

Delft, april 2018
Beste bewoner(s),
Dit is Nieuwsbrief nummer 5, speciaal bestemd voor onze huurders van de appartementen aan de
Vaartdreef (oneven nummers 117-219). In deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen van het verzorgingshuis ‘t Seghe Waert en uw complex.
Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de vervolgstappen.

Klankbordgroep Vaartdreef / ‘t Seghe Waert
Begin april is er een overleg geweest met de klankbordgroep Vaartdreef / ‘t Seghe Waert en Vidomes
over de ontwikkelingen en huidige stand van zaken van uw complex.

Deelnemers aan de klankbordgroep zijn:
Mevrouw A.E.M. Jansen, Vaartdreef 131
Mevrouw L.J. van Duuren, Vaartdreef 135
Mevrouw J.J. Bronkhorst-Nieuwenhof, Vaartdreef 195 *
Mevrouw J.W.G. Hendriks-Mansveld, Vaartdreef 177
Mevrouw A.M.A. Delfgaauw, Vaartdreef 209
Mevrouw L.T. de Boer, Vaartdreef 153
Mevrouw J. Bouwknegt, Vaartdreef 149 *
De heer Kranenburg, Vaartdreef 139
Mevrouw Hertog, Vaartdreef 119

Mevrouw Kwakernaak, Vaartdreef 205
Mevrouw Janson, Vaartdreef 171
Mevrouw M. Slijp, Vaartdreef 219

*de contactpersonen van de klankbordgroep.

Wat doet een klankbordgroep ook al weer?


De klankbordgroep is een afvaardiging van bewoners uit het complex en behartigt zoveel
mogelijk de belangen van deze bewoners.



In overleg met de klankbordgroep informeren we alle bewoners uit het complex met
informatiebrieven, informatieboekje, plansite, en / of bewonersavonden.



De klankbordgroep is een doorgeefluik van de wensen van bewoners van het complex.
Vidomes vindt het belangrijk dat bekend is wat er leeft in het complex en wat bewoners
belangrijk vinden om te verbeteren in de woning, woongebouw en woonomgeving. Daar worden
onze plannen beter van.



De klankbordgroep is niet voor individuele bewonerszaken, zoals reparatieverzoeken of
overlastmeldingen.



De klankbordgroep is een spreekbuis voor de bewoners en denkt mee en adviseert over hoe
andere bewoners optimaal te informeren.



De klankbordgroep kan extra ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld vanuit de Woonbond.

Nog geen besluit
Tijdens de bewonersavond op 28 augustus 2017 hebben wij toegelicht wat de mogelijke scenario’s voor
de Vaartdreef en ’t Seghe Waert zijn. Deze variëren van het uitvoeren van planmatig onderhoud met
verbeteringen van de appartementen en transformatie van het verzorgingshuis, tot volledige sloop van
beide gebouwen waarna nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Helaas is gebleken dat we toch veel meer tijd nodig hebben om hierin een weloverwogen keuze te
maken. Op dit moment is er nog geen besluit genomen voor welk scenario wordt gekozen.
Vidomes vindt het belangrijk het proces naar de besluitvorming voor het project te delen en spiegelen
met de klankbordgroep.

Sociaal plannen
Voor beide scenario’s, planmatig onderhoud met verbeteringen of sloop / nieuwbouw zal Vidomes in
overleg met de klankbordgroep een sociaal plan opstellen. Hierin vindt u terug wat u van ons mag
verwachten en wat we van u kunnen vragen, voorafgaand of tijdens de uitvoering van een scenario.

In mei is een volgend overleg gepland met de klankbordgroep. Tijdens dit overleg bespreken we de
onderwerpen, die worden opgenomen in een sociaal plan. Verder wordt in overleg met de
klankbordgroep de Woonbond ingeschakeld met het verzoek de bewoners van de Vaartdreef bij te
staan en te adviseren bij de sociale plannen. De Woonbond is een onafhankelijke organisatie die de
belangen van de huurders behartigt.

Nadat er een definitief besluit is genomen over ’t Seghe Waert en de appartementen zullen we alle
bewoners informeren over het besluit en het sociaal plan bij het gekozen scenario.

Heeft u vragen?
Stel deze 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,

Joke Bosman
Medewerker projectbegeleiding en communicatie

(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.)

