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Aan de bewoners van de appartementen 
Vaartdreef 117 t/m 219 
 
(graag op naam) 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
In december vorig jaar lieten we u weten dat we in het 1e kwartaal van 2020 een richting zouden 
kiezen voor de toekomst van uw woningen en het verzorgingshuis ’t Seghe Waert. In deze brief leest 
u welk voorlopig besluit er onlangs is genomen. 
 
Voorlopig besluit: onderhoud en renovatie van uw woning 
Na een uitgebreide afweging van de verschillende scenario’s heeft het bestuur van Vidomes onlangs 
besloten dat we de onderhouds- en renovatievariant voor de woningen aan de Vaartdreef verder 
gaan uitwerken. 
 
Wat gaan we doen in uw woning? 
In het plan gaan we uit van de volgende werkzaamheden: 
 

• Isolatie van de gevels en het dak van het gebouw 

• Vervangen van het glas in uw woning door nieuw isolerend glas 

• Vervangen van badkamer, keuken en toilet, mogelijk in combinatie met een wijziging van de 
plattegrond van deze ruimten 

• Vervangen van de hekwerken op de balkons 

• Schilderen van het complex 

• Opknappen van de entree 

• Vervangen van de centrale verwarming door een gasloos systeem 

• Vervangen van de mechanische ventilatie door een ander ventilatiesysteem  

• Vervangen van de elektrische installatie in uw woning (groepenkast) 

• Plaatsing van zonnepanelen op het dak 

• Plaatsing van nieuwe voordeuren 
 
Ook de algemene ruimtes knappen we op. Daar doe we het volgende: 
 

• We vervangen de vloerbedekking en schilderen de ruimtes 

• De verbindingsbrug met het verzorgingshuis halen we weg; in de plaats daarvan maken we 
een extra noodtrappenhuis 

• We knappen de binnentuin op en voegen parkeerplaatsen toe 
 
Verzorgingshuis en nieuwe woningen 
Het  verzorgingshuis bouwen we volgens het besluit om tot woningen. Op het gebouw komt een  
extra woonlaag. Ook is besloten tot het bijbouwen van woningen, bij de vijver die ligt aan de andere 
kant van het verzorgingshuis. De gedachte gaat uit naar een appartementencomplex met ongeveer 
45 woningen. Hoe het verzorgingshuis en de nieuwbouw er straks precies uit gaan zien weten we op 
dit moment nog niet. We zorgen er in ieder geval voor dat de gebouwen straks beter dan nu 
aansluiten op de rest van de wijk. En we hebben aandacht voor een goede inrichting van de 
woonomgeving. 
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De komende tijd 
Werken we de plannen in samenhang met elkaar verder uit. Dat doen we voor een deel samen met 
een aannemer die we daarvoor in de loop van dit jaar selecteren. We denken zeker nog 2 jaar nodig 
te hebben, voordat we met de uitvoering van de eerste werkzaamheden kunnen beginnen.  
 
Planning 
We starten op z’n vroegst eind 2021 met het opknappen van de woningen op de Vaartdreef. Het 
ombouwen van het verzorgingshuis volgt daarna. En het bijbouwen van de nieuwe woningen staat nu 
gepland voor 2023 en 2024. 
 
Klankbordgroep 
Het leek ons belangrijk u snel op de hoogte te brengen van dit (voorlopige) besluit. Voorlopig, omdat 
het plan als het helemaal is uitgewerkt nog één keer terug gaat naar ons bestuur en de raad van 
commissarissen voor een definitief besluit. De Klankbordgroep informeerden we eerder vandaag. 
 
Zoals we u in onze vorige brief vertelden, hebben we samen met de Klankbordgroep al een mooie 
basis gelegd voor een sociaal plan dat past bij de renovatievariant voor uw woning. We maken dit 
plan graag verder met de Klankbordgroep af, zodra we meer duidelijkheid hebben over hoe we de 
werkzaamheden gaan doen en wat dat aan overlast voor u met zich meebrengt. Op dat moment 
wordt ook duidelijk welke ondersteuning voor u wenselijk en mogelijk is.  
 
Hoe nu verder? 
Begin volgend jaar komen we persoonlijk bij u langs. Dan vertellen wij u meer over de 
werkzaamheden die we aan uw woning willen gaan uitvoeren en horen we graag wat u ervan vindt en 
welke vragen u heeft.  
 
Als het plan verder is uitgewerkt organiseren we ook bewonersbijeenkomsten. En als het plan 
definitief is ontvangt u van ons een brochure waarin wij alles wat we willen gaan doen aan u 
uitleggen. Nadat u in een modelwoning heeft kunnen zien welke werkzaamheden we uitvoeren en 
hoe uw woning er daarna uit ziet, vragen we u om een akkoord op ons plan. Als 70% daarmee 
instemt, dan kunnen we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Kortom: we houden u op de hoogte. Ook  
als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond het verzorgingshuis en de nieuwe woningen die we willen gaan 

bouwen. 

Heeft u vragen? Kom dan naar de inloopbijeenkomsten! 
Dat kunnen we ons goed voorstellen. En hoewel we zelf veel ook nog niet weten, beantwoorden we 
uw vragen graag zo goed mogelijk. Daarom organiseren we twee inloopbijeenkomsten in de 
recreatieruimte op de 4e etage van uw gebouw. We geven geen presentatie, dus u kunt binnenlopen 
op de dag en het moment dat voor u uitkomt. 
 
U bent van harte welkom op: 
 
4 maart tussen 14.00 uur en 16.00 uur óf  
5 maart tussen 16.30 uur en 18.30 uur 
  
Nog andere vragen? 
Stel deze dan gerust op www.vidomes.nl/contact. Dat 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, 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
 

http://www.vidomes.nl/contact

