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Beste bewoner, 
 
In onze laatste nieuwbrief vertelden we u dat we bezig waren met de selectie van een aannemer voor 
de werkzaamheden aan uw woningen. Die aannemer hebben we inmiddels gevonden. We stellen 
hem in deze brief graag aan u voor. Daarnaast aandacht voor de aanvullende onderzoeken die in 
september in uw woning plaatsvinden. En voor wat er daarna verder gebeurt. 
 
Aannemer bekend 
Wij hebben De Nieuwe Norm als de aannemer geselecteerd. Samen met dit bedrijf gaan we na wat 
de beste manier is om de onderhoudswerkzaamheden in uw woongebouw uit te voeren en de 
woningen beter te isoleren. Wij kennen De Nieuwe Norm uit andere projecten. We kunnen goed met 
elkaar samenwerken en onze ervaring is dat De Nieuwe Norm tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden veel oog heeft voor de bewoners.  
 
Aanvullende onderzoeken 
Om de beste oplossingen te vinden is het nodig dat we een aantal onderzoeken in uw woning doen. 
Medewerkers van De Nieuwe Norm komen daarvoor in september bij u langs. U hoort nog van ze 
wanneer precies. Ze kijken naar de situatie in de meterkast, naar waar dubbel glas zit en waar niet en 
naar de doorvoeren van het leidingwerk. Op deze manier leren ze uw woning goed kennen. En als zij 
toch bij u thuis zijn, inventariseert de aannemer ook meteen uw keuken en badkamer. Is uw keuken of 
sanitair erg oud? Dan kunnen we die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vervangen. Wij 
nemen persoonlijk contact met u op als u hiervoor in aanmerking komt. Goed om te weten: we 
verplichten u tot niets. 
 
Wat gebeurt er verder? 
We hebben in ieder geval dit jaar en waarschijnlijk ook een deel van volgend jaar nodig om het plan 
verder voor te bereiden. Als we daarmee klaar zijn weten we wat we willen gaan doen, op welke 
manier en wat het precies kost. Dat vormt de basis voor een definitief besluit van het bestuur van 
Vidomes over het plan.  
 
Volgende stap is dat we u vragen om uw akkoord op het plan. Wanneer we de werkzaamheden 
precies uitvoeren weten we nu nog niet. We houden u op de hoogte!  
 
Heeft u vragen? 
Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan via www.vidomes.nl/contact of telefonisch via 
nummer 088 - 845 66 00. Uw vraag stellen aan de complexbeheerder kan natuurlijk ook. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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