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Beste heer, mevrouw, 
 
Later dit jaar en begin volgend jaar willen wij al het glas in de buitengevels van uw woning vervangen 
door nieuw HR++ glas. De kit, waarmee het glas dat u nu heeft vast zit in het kozijn, is zoals u weet 
asbesthoudend. Deze kit halen we als we het glas vervangen weg. Dat doen we vanaf de buitenkant 
van uw woning. Over de proef die we hiervoor binnenkort uitvoeren gaat deze brief. Ook leest u 
hieronder meer over het instemmingstraject. 
 
Hoe gaat het weghalen van de kit ook al weer precies? 
We plaatsen eerst in uw woning een stevig schot met kunststof ‘ramen’. Een dag later halen we het 
oude glas uit de kozijnen en verwijdert een gecertificeerd bedrijf de asbesthoudende kit. Dat doen ze 
vanaf de buitenkant van uw woning. Het tijdelijke schot in uw woning is luchtdicht. U zit daardoor niet 
in de kou en uw woning is goed beschermd tegen weersinvloeden. Doordat het luchtdicht is zorgt het 
schot er ook voor dat er geen asbestvezels in uw woning terecht kunnen komen. Als het nieuwe glas 
in het kozijn is geplaatst, halen we het schot in uw woning weer weg. Als het lukt op dezelfde dag en 
anders een dag later. 
 
Proef in de lege woning Chopinlaan 365 
Op maandag 31 augustus, dinsdag 1 en woensdag 2 september vervangen we het glas op 
bovenstaande manier in de woning aan de Chopinlaan 365. Door dat nu op proef in een lege woning 
te doen, weten we zeker dat het straks in uw woning goed gaat. En als dat nodig is, kunnen we nog 
iets in onze werkwijze aanpassen. 
 
Instemmingstraject werkzaamheden 
Inmiddels stemt bijna 60% van de bewoners in met de werkzaamheden. Een aantal bewoners heeft 
het instemmingsformulier nog niet ingevuld en ingeleverd. Geldt dat ook voor u? Doe het ingevulde 
formulier dan nog deze week in de brievenbus van de complexbeheerder of stuur het op naar 
Vidomes, Antwoordnummer 10104, 2600 VB Delft. We hebben uw instemming nodig! 
 
Heeft u vragen? 
Ik beantwoord ze graag! U kunt uw vraag stellen via onze website op vidomes.nl/contact. Bellen kan 
ook. U bereikt mij het makkelijkst via ons algemene nummer 088 – 845 66 00. Bespreekt u uw vragen 
of zorgen liever persoonlijk? In dat geval maak ik graag een afspraak met u. Bij u thuis of ergens in de 
buurt. Net wat u prettig vindt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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