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Beste bewoner, 
 
Op 6 juli ontving u van ons de bewonersbrochure over de werkzaamheden die we later dit jaar in uw 
woning willen uitvoeren. Bij de brochure zat een instemmingsformulier. Ik vroeg u op dit formulier aan 
te geven of u akkoord gaat met de werkzaamheden en de daarbij behorende huurverhoging/ 
aanpassing van de servicekosten. En het ingevulde formulier voor 20 juli aan ons terug te sturen.  
 
Aantal formulieren ontvangen 
We kregen inmiddels van een aantal bewoners het ingevulde formulier terug. Van andere bewoners 
nog niet. Van de bewoners die wij naar aanleiding van de brochure hebben gesproken, hoorden we 
dat er veel vragen zijn over de werkzaamheden en de daaraan verbonden huurverhoging/bijdrage in 
de servicekosten. Enkele huurders lieten ons weten dat ze het fijn zouden vinden als ze deze vragen 
tijdens een informatiebijeenkomst aan ons konden stellen. 
 
Informatiebijeenkomst door corona niet mogelijk; wel inloopspreekuur voor vragen 
Het is door de maatregelen rond het coronavirus helaas niet mogelijk een informatiebijeenkomst voor 
alle bewoners te organiseren. Wel houden wij 2 inloopspreekuren waar u met uw vragen terecht kunt. 
Wij doen dat in de bewonersruimte in de Debussyflat. U bent van harte welkom op: 
 
Woensdag 29 juli 2020 tussen 9.00 en 13.00 uur 
Donderdag 30 juli 2020 tussen 11.00 en 14.00 uur 
 
U vindt de bewonersruimte als u de flat binnenkomt direct aan de linkerkant. 
 
Wij vragen u als er meer bewoners zijn op uw beurt te wachten en 1,5 meter afstand te houden. 
 
Of stel uw vraag door het contactformulier in te vullen 
U kunt als u dat prettiger vindt uw vraag ook telefonisch aan ons stellen. Vult u daarvoor het 
contactformulier dat u eerder ontving in en stuur het op naar Vidomes, Antwoordnummer 10104,  
2600 VB Delft. Als u ons antwoordnummer gebruikt hoeft er geen postzegel op de enveloppe.  
Woont u in een bovenwoning in de Mahlerstraat? Dan kan het formulier ook in de brievenbus van de 
complexbeheerder. Wij nemen na ontvangst van het formulier zo snel mogelijk contact met u op. 
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Wij ontvangen het instemmingsformulier na de inloopspreekuren/de beantwoording van de 
vragen graag alsnog van u terug vóór maandag 3 augustus 
U kunt het formulier net als het contactformulier opsturen naar Vidomes of in de brievenbus van de 
complexbeheerder doen. Meteen inleveren tijdens het inloopspreekuur kan natuurlijk ook. Ook als u 
geen vragen heeft of niet instemt zien wij het formulier graag  tegemoet. Geeft u als u niet akkoord 
gaat kort op het formulier aan waarom dat is? Als u het formulier al heeft ingeleverd hoeft dat 
natuurlijk niet nogmaals. 
 
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en misschien tot 29 of 30 juli! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 
 
 


