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Beste  
 
In december vertelden we u dat er op dit moment onvoldoende bewoners instemmen met onze 
plannen om uw woningen energiezuiniger te maken. Ook legden we uit dat er daardoor twee 
mogelijkheden waren: alleen het nodige onderhoud uitvoeren óf de rechter vragen ons voorstel voor 
de verduurzaming van de Mahlerstraat en Chopinlaan te beoordelen. Wij kiezen ervoor nu alleen het 
benodigde onderhoud uit te voeren.  
 
Alleen onderhoud, tenzij…..? 
We binnen drie weken van nog minstens twee bewoners horen dat zij alsnog instemmen met ons 
voorstel om de woningen energiezuiniger te maken. Dan kunnen wij de duurzaamheidsmaatregelen 
en andere extra werkzaamheden tóch uitvoeren. 
 
Wij hopen op een akkoord van tenminste twee extra bewoners. Omdat uw totale woonlasten –  
ondanks de huurverhoging en de bijdrage in de servicekosten voor de zonnepanelen – gemiddeld 
gezien niet stijgen, terwijl u wel comfortabeler woont. Het daarnaast ook goed is voor het milieu. En 
we u eerder al beloofden, dat we de huurverhoging geheel of gedeeltelijk terugdraaien als we de 
besparing (gemiddeld gezien over alle bewoners) niet halen. 
 
Als we geen akkoord krijgen van tenminste twee extra bewoners, dan voeren we in ieder geval 
de onderstaande onderhoudswerkzaamheden uit. 
 

Werkzaamheden aan het gebouw Werkzaamheden in uw woning 

Vervangen van de voegen in de bakstenen gevels aan de achter- 
en zijkant & weghalen van valspecie uit de spouw (de ruimte 
tussen de binnen- en buitenmuur)  

Verbeteren brandveiligheid door het afdichten 
van doorvoeren die in verbinding staan met de 
woning van uw buren (bijvoorbeeld bij de 
buizen van de centrale verwarming) 

Reparatie en schoonmaak van de grijze betonblokken aan de 
voorkant van het gebouw 

Aanbrengen brandwerende beplating rondom 
de leidingschachten in de keuken en in de 
kleine slaapkamer 

Bijplaatsen van spouwankers, waarmee de binnen- en 
buitenmuren aan elkaar vast zitten 

Reinigen kanalen van mechanische ventilatie 
en aanbrengen van brandkleppen 

Herstellen van houtrot en schilderen van kozijnen van de 
woningen aan de buitenzijde 

Verbeteren kierdichting bij de kozijnen in uw 
woning 

Schilderen van de algemene ruimtes, de betonnen delen van de  
gevels aan de voorkant van beide gebouwen en brandtrappen en 
schoonmaken aluminiumhekwerken    

Vernieuwen van de dakbedekking   

Repareren van de balkon- en galerijvloeren & aanbrengen van 
een antislip laag 

  

Aanbrengen van een coating op de vloer in de fietsenstalling   

Plaatsing van toegangsdeuren tussen de lifthal en de 
scootmobielruimtes   

Snoeien van groen aan de slootkant in de tuinen van de 
Mahlerstraat 

  

Aanbrengen van vleermuiskasten in de kopgevels (zijgevels) 
 

 



 
 
 

 
 

En wat doen we nu dus NIET? 

Kort gezegd: alles waarmee we uw woning beter isoleren, energiezuiniger en comfortabeler maken 

en de luchtkwaliteit in uw woning verbeteren. Dus: 

 

Werkzaamheden die we nu NIET uitvoeren 

Isolatie van het dak/de zolder 

Isolatie van de spouw in buitenmuren & de bergingsmuur in de begane grondwoningen 

Plaatsing HR++ glas 

Verbeteren van de mechanische ventilatie 

Vervangen van de groepenkast 

Plaatsen van zonnepanelen 

Vervangen van grote uitzetraam in woonkamer door kleinere draairamen 

Plaatsing thermostaatknoppen op de radiatoren 

Plaatsen fietsrekken in de fietsenstalling 

Verbeteren toegankelijkheid tuinen 

 
Het onderhoud dat we in ieder geval uitvoeren geeft de meeste overlast 
Hieraan ontkomt u helaas niet. Vooral het uithakken van de voegen, het uithakken van bakstenen om 
valspecie weg te kunnen halen en het bijplaatsen van de spouwankers geeft veel overlast. Denk aan 
steigers rondom het gebouw en geluidsoverlast. 
Daarnaast maakt het weghakken van de beschadigde stukken beton en het slijpen van de balkon- en 
galerijvloeren (veel) herrie. En u heeft overlast van het aanbrengen van de brandwerende beplating 
rondom de leidingschachten, het afdichten van de kieren bij uw kozijnen en de andere 
werkzaamheden in uw woning. 
 
De werkzaamheden die we nu NIET uitvoeren zouden weinig extra overlast geven 
Alleen het vervangen van het huidige glas door HR++ glas vraagt iets meer. Dat doen we van 
buitenaf, maar om uw spullen te beschermen plaatsen we in uw woning een schot tegen het 
bestaande kozijn. We helpen u graag bij het verplaatsen van spullen als dat nodig is en u het zelf niet 
kunt. 
 
Heeft u het instemmingsformulier nog niet ingeleverd? 
In dat geval treft u het hierbij nogmaals aan. Mijn collega Joke Bosman of ikzelf bellen u binnen twee 
weken nog een keer om eventuele vragen te beantwoorden. En we spreken graag met u af wanneer 
we het instemmingsformulier alsnog bij u thuis kunnen ophalen.  
 

Zei u eerder nee, maar wilt u alsnog akkoord gaan nu u weet dat de meeste andere bewoners wel 
met de energiebesparende maatregelen instemmen en de meeste overlast komt van de 
werkzaamheden die we sowieso doen? Dan horen we dat natuurlijk ook graag! 

 
Vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via Mijn Vidomes of op vidomes.nl/contact. Of mail 
naar mpc@vidomes.nl. Belt u liever? U bereikt mij rechtstreeks op 06-51578979. Het nummer van 
mijn collega Joke Bosman is 06-11022804. Wij zijn allebei telefonisch bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en donderdag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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