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Aan de bewoners van de appartementen 
Vaartdreef 117 t/m 219 
 
(graag op naam versturen) 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Vorig jaar rond deze tijd lieten we u weten dat het bestuur van Vidomes een voorlopig besluit had 
genomen voor onderhoud en renovatie van uw woning. We vertelden u dat we het plan hiervoor, in 
samenhang met het plan voor het verzorgingshuis en de nieuwbouw naast de vijver, verder gingen 
uitwerken. En dat we nog zeker 2 jaar nodig hadden, voordat we met de werkzaamheden konden 
starten. In deze brief leest u hoever we inmiddels met de voorbereiding zijn. 
 
Voorbereiding van het plan nog bijna op schema 
Bijna. Want waar we u eerder vertelden dat we op z’n vroegst eind 2021 met het opknappen van de 
woningen op de Vaartdreef zouden starten, wordt dat nu op z’n vroegst rond de zomer van 2022.  
Het ombouwen van het verzorgingshuis volgt daarna. En het bijbouwen van de nieuwe woningen 
staat nog steeds als laatste gepland. 
 
Huisbezoeken later dit jaar 
Omdat de werkzaamheden aan uw woning naar volgend jaar opschuiven, komen we ook later dan 
gepland bij u thuis langs voor een persoonlijk gesprek. Waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit 
jaar. Wij kunnen u dan beter dan nu vertellen wat we precies gaan doen en op welke manier. En we 
horen dan graag wat u ervan vindt en welke vragen u heeft.  
 
Hopelijk kunnen we als het plan verder is uitgewerkt een bewonersbijeenkomst organiseren en in een 
modelwoning laten zien wat we in uw woning gaan doen. Als dat door corona niet lukt, zoeken we 
naar een andere manier om u hierover goed te informeren, voordat we u om een akkoord op ons plan 
vragen. En als 70% van de bewoners met het plan instemt, dan kunnen we het gaan uitvoeren. 
 
De komende tijd 
Voeren we nog een aantal onderzoeken uit in de Vaartdreef. Er lopen daarvoor regelmatig mensen 
rond in en rondom uw gebouw. Mogelijk moeten we ook voor enkele zaken in een paar woningen zijn. 
Wij vragen u graag om uw medewerking daarbij.  
 
Vragen? 
Hoewel wij op dit moment zelf nog niet precies weten wat we gaan doen en hoe, beantwoorden we 
uw vragen graag zo goed als mogelijk. Stel ze daarom gerust op Mijn Vidomes of op 
www.vidomes.nl/contact. Of beter nog: loop even langs bij de complexbeheerder tijdens zijn 
spreekuur op dinsdagochtend tussen 9.30 en 10.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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