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Beste heer, mevrouw,  
 
Vóór de uitvoering van het project zijn de kruipruimtes van alle woningen in uw complex 
gecontroleerd op de aanwezigheid van zwam en houtrot. Uit deze controle bleek, dat in een aantal 
woningen balken en vloerdelen in mindere of meerdere mate waren aangetast. Wij hebben daarop 
opdracht gegeven de kruipruimtes van deze woningen te behandelen met een middel tegen zwam en 
waar nodig één of meer balken of vloerdelen te vervangen. Naar nu blijkt zijn er zowel tijdens de 
controle als tijdens de aanpak van de kruipruimtes zaken misgegaan. 
 
Wat is er aan de hand? 
Wij hebben een externe adviseur gevraagd de uitgevoerde werkzaamheden steekproefsgewijs in een 
aantal woningen te controleren. Tijdens deze nacontrole kwam naar voren, dat er op verschillende 
plekken werkzaamheden niet of niet op de juiste manier zijn uitgevoerd. 
 
Daarom alle kruipruimtes opnieuw controleren 
Wij nemen deze zaak hoog op en zijn er over in overleg met de verschillende betrokken aannemers. 
Maar het allerbelangrijkst op dit moment is, dat wij zeker willen weten of wat er in uw woning is 
gebeurd goed is gegaan en er geen gebreken zijn achtergebleven of nieuwe gebreken zijn ontstaan. 
 
Hiervoor laten wij alle kruipruimtes opnieuw door Van Lierop controleren. Als bij deze controle blijkt 
dat er aanvullende werkzaamheden in uw kruipruimte nodig zijn dan voeren zij die meteen uit. De 
controle en/of aanvullende werkzaamheden laten we extra toetsen door de externe adviseur.  
 
Wanneer? 
We hebben met Van Lierop afgesproken dat zij alle onderzoeken en eventueel benodigde 
aanvullende werkzaamheden uitvoeren in de week van 7 tot en met 11 juni. Medewerkers van 
Van Lierop bellen in deze week tussen 8.00 en 16.00 uur bij u aan. De routing die zij volgen is vanaf 
de Prof, Henketstraat 2 naar de Ernst Casimirstraat 41.  
 
Komt het bezoek u op het moment dat Van Lierop aanbelt écht niet uit? Dan komen zij op een ander 
moment in deze week bij u terug. En heeft u een dag in de week van 7 tot 11 juni waarnaar u 
voorkeur uitgaat? Als u die aan mij doorgeeft, dan houden wij daar in de planning rekening mee. Hoe 
u mij hiervoor het makkelijkst bereikt staat onderaan in deze brief.  
 
Alleen bij de woningen in blok 1 brengt de firma Zwitserloot op de woning scheidende muur 
onder de dakpannen ook nog een isolatiestrook aan 
Deze strook isolatie blijkt namelijk op de adressen Prof. Henketstraat 2 t/m 16 tijdens de 
werkzaamheden aan het dak niet te zijn geplaatst.  
 
Om dit alsnog te doen haalt Zwitserloot op 8 juni aan de voorzijde en achterzijde van het dak enkele 
dakpannen weg. Daarna plaatsen ze de isolatiestroken en leggen ze de dakpannen weer terug. 
Omdat de werkzaamheden van buitenaf plaatsvinden is de overlast ervan beperkt en hoeft u er niet 
voor thuis te blijven. Wel is er voor de deuren ruimte nodig om de autohoogwerker neer te zetten met 
behulp waarvan Zwitsersloot de werkzaamheden uitvoert. Wij vragen u daarom de parkeervakken bij 
de woningen in de Prof. Henketstraat  2 t/m 16 op 8 juni vrij te houden.   
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Wij vragen om uw medewerking 
Wij snappen goed dat het voor u vervelend is om wéér mensen over de vloer te krijgen. Toch vragen 
we om uw medewerking bij het onderzoek en de eventuele extra werkzaamheden in uw kruipruimte of 
op het dak. 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op via Mijn Vidomes of Vidomes.nl/contact. Of bel ons als digitaal 
contact opnemen u niet lukt. Als u een voorkeursdag voor de controle van de kruipruimte wilt 
doorgeven kan dat ook door een mail te sturen naar MPC@vidomes.nl. Of mij op dinsdag, woensdag 
of donderdag te bellen op 06 – 51 57 89 79. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend). 
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