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Beste bewoner, 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bewoner bent van de Jolandaflat in Rijswijk. In deze 
editie leest u meer over: de opruimdag op 11 mei was een succes, de werkzaamheden in de 
startstrang zijn gestart, de werkzaamheden in de bergingen en afgifte sleutel van uw berging. 
Bent u ook benieuwd hoe de logeerwoningen zijn ingericht? We stellen George Dofferhoff aan 
u voor, de nieuwe keukens zijn besteld en de koffieruimte is na de zomer niet meer 
beschikbaar. 
 
De opruimdag op 11 mei was een succes 
Vier grote containers, in totaal zo’n veertig kuub aan grofvuil is opgeruimd. Er werd heel wat gesjouwd 
door zowel de bewoners als de mannen van Heembouw en Vidomes. Ook was er tijd voor 
gezelligheid met bewoners die even langs kwamen voor een praatje en een kopje koffie. 
 

 
 
Heeft u nog grofvuil dat u weg wilt doen? U kunt voor het ophalen hiervan een afspraak maken met 
de gemeente: https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/grofvuil-inleveren-of-laten-ophalen   
 
Werkzaamheden in de startstrang  
Op dinsdag 25 mei zijn de werkzaamheden gestart. De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek 
genomen in hun tijdelijke logeeradres. In de eerste week is het asbest verwijderd uit de woningen. Nu 
deze zogenaamde sanering is afgerond gaan we verder met de sloopwerkzaamheden van de 
keukens, badkamers en toiletten. Als dit is afgerond maken we in de 3e week een start met het weer 
opbouwen van de woningen. 
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Werkzaamheden in alle bergingen en afgifte sleutel van uw berging 
Deze info geldt voor alle bewoners en niet alleen voor de bewoners van de startstrang. Behalve de 
werkzaamheden in de woningen worden er ook werkzaamheden in de bergingsgangen en in de 
bergingen uitgevoerd. In de bergingen aan de linkerzijde van het gebouw zijn we al begonnen. In de 
maand juni zullen we ook starten met werkzaamheden in de bergingen aan de rechterzijde van het 
gebouw. Bewonersbegeleider Joey Wiegman komt hiervoor één sleutel van uw berging bij u thuis 
ophalen. U krijgt van tevoren een brief met daarin de datum dat Joey bij u langs komt. Als er veel 
spullen in uw berging staan kunnen de werklieden van Heembouw deze voor een korte periode in één 
van de lege bergingen zetten. Joey informeert u hier verder over en stemt dit met u af. 
 
Bent u ook benieuwd hoe de logeerwoningen zijn ingericht? 
Binnenkort kunt u een kijkje nemen in een ingerichte logeerwoning. Leuk om de logeerwoning van 
binnen te zien maar ook handig om te weten wat u straks wel en niet mee hoeft te nemen naar de 
logeerwoning. U krijgt een uitnodigingsbrief met daarin de datum en het tijdstip dat u kunt komen 
kijken naar de logeerwoning. 
 
 
Voorstellen George Dofferhoff van Vidomes 
George is opzichter projecten bij Vidomes. U kunt hem  
regelmatig tegenkomen in het complex. Samen met  
Heembouw bepaalt hij of de werkzaamheden goed  
worden uitgevoerd.  
 
De nieuwe keukens zijn besteld 
Heembouw heeft alle keukens voor de Jolandaflat besteld. Dat betekent voor u dat uw keukenkeuze 
is doorgegeven aan - Keller - de keukenleverancier. Wijzigingen hierin zijn niet meer mogelijk. 
 
De koffieruimte is na de zomer niet meer beschikbaar 
De huidige koffieruimte beneden in het complex op nr 1 is vanaf maandag 16 augustus niet meer 
beschikbaar voor bewoners. Deze ruimte gaat plaats maken voor bergingen. De nieuwe 
bewonersruimte word gecreëerd rechts naast de hoofdingang. Deze wordt in 2022 opgeleverd. 
 
Tot slot 
Het coronavirus heeft veel invloed op ons allemaal. Zeker nu we in een lockdown zitten. Deze situatie 
zorgt ervoor dat we ook bij Vidomes onze dienstverlening aan moeten passen. Zo kunnen we minder 
vragen in behandeling nemen. We vragen u daarom om alleen spoedvragen en -reparaties bij ons in 
te dienen. Heeft uw vraag geen spoed? Meld u die dan op een later moment bij ons. Liefst digitaal via 
mijnvidomes.nl. We vertrouwen op uw begrip. Want alleen samen krijgen we corona eronder! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Brenda Muller         Joey Wiegman  
medewerker communicatie en projectbegeleiding    bewonersbegeleider  
06 51 52 16 71         06 23 78 29 63 
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