
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
Leidschendam oktober 2020 

 
 
 
 
 

BAM Wonen werkt samen met Vidomes en de bewonerscommissie aan de renovatie van 

 
WERKZAAMHEDEN LIFTEN 

Vanaf september zijn we gestart met de werk- 

zaamheden aan de lift. De lift wordt gemoderni- 

seerd. Tijdens deze periode kunt u geen gebruik 

maken van de lift. 

Onderstaand ziet u per lift de periode dat er werk- 

zaamheden plaatsvinden en u geen gebruik kunt 

maken van de lift: 

• Burg. Van Duyuvendijklaan (portiek 3) 

23 september t/m 14 oktober 

• Burg. Velthuijsenlaan 151-179 (portiek 13) 

14 oktober t/m 4 november 

• Burg. Velthuijsenlaan 271-299 (portiek 17) 

4 november t/m 25 november 

• Burg. Velthuijsenlaan 152-180 (portiek 10) 

25 november t/m 16 december 

De bewoners op de Velthuijsenlaan kunnen tij- 

dens de werkzaamheden gebruik maken van de 

andere lift van het gebouw. 

 

 
Op de foto’s hiernaast ziet u hoe de liften gemo- 

derniseerd zijn. 

270 appartementen aan de Burg. van Duijvendijklaan en Burg. Velthuijsenlaan. 

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 

 

 
Planning werkzaamheden 
In onderstaand overzicht ziet u de voortgang van de werkzaamheden en de startweek van de woningen op de Burg. 

Velthuijsenlaan (even). 

LOGEERWONINGEN 

Vanwege de veiligheid voor de bewo- 

ners en de bouwplaatsmedewerkers 

zijn er meer logeerwoningen beschik- 

baar gesteld. Iedere bewoner kan ge- 

bruik maken van een logeerwoning. Wij 

raden u aan hier gebruik van te maken 

zodat contactmomenten tijdens de 

werkzaamheden zoveel mogelijk wor- 

den vermeden. 



Werkzaamheden entrees 
De twee entrees op de Burg. Van Duyvendijklaan lopen goed. Onderstaand ziet u wat impressies hoe het eruit 

ziet. Voor de overige entrees ziet de planning er als volgt uit: 

 

Entrees gebouw 1 Burg van Duyvendijklaan – portiek 1 en 2 

• Vanaf 26 oktober 2020 

Entrees gebouw 3 (Burg. Velthuijsenlaan oneven) portiek 12, 13, 14, 15 

• Vanaf 4 januari 2021: portiek 12 en 14 

• Vanaf 11 januari 2021: portiek 13 

Entrees gebouw 3 (Burg. Velthuijsenlaan oneven) portiek 16, 17, 18 

• Vanaf 22 februari 2021: portiek 16 en 18 

• Vanaf 1 maart 2021: portiek 17 

Entrees gebouw 2 (Burg. Velthuijsenlaan even) portiek 8, 9, 10, 11 

• Vanaf 29 maart 2021: portiek 9 en 11 

• Vanaf 12 maart 2021: portiek 8 

Entrees gebouw 2 (Burg. Velthuijsenlaan even) portiek 5, 6, 7 

• Vanaf 24 mei 2021: portiek 5 en 7 

• Vanaf 31 mei 2021: portiek 6 
 
 

GOED OM TE WETEN 

De steiger wordt aan het begin 

van gebouw 2 weer gedemon- 

teerd. De steiger wordt verder 

opgebouwd bij het vervolg van 

blok 2. 

Als de werkzaamheden in uw 

woning zijn afgerond ontvangt u 

van ons een enquête. Wij horen 

graag uw reactie. Hierdoor leren 

wij wat er goed ging en wat we 

kunnen verbeteren. U kunt deze 

enquête inleveren bij een van de 

uitvoerders of in de brievenbus 

aan de keet. 

 
 

BAM Wonen, Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein 

 

 
 

 

 
GROFVUIL? 

Maak bij Avalex een afspraak voor het ophalen van 

je grofvuil: 0900-0507. 

 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
De Bewonerscommissie 
BAM Wonen 
Vidomes 

Vidomes 
T 088 845 6600 
M 06 132 759 72 

Marcel de Boer 
Hoofduitvoerder 

Brigit Jippes 
Werkvoorbereider 

Contact 

Anouk is uw contactpersoon bij BAM. Zij 

informeert u over belangrijke mededelingen. Ook 

als u vragen heeft, kunt u met Anouk contact 

opnemen. 

 
Anouk Mulder 
Werkvoorbereider 
E anouk.mulder@bam.com 

mailto:anouk.mulder@bam.com

