
 

 

 

          14 februari 2017 

Beste bewoners,  

 

De toekomst van de flat bepalen we samen!  Maar liefst 108 bewoners hebben hun mening gegeven. En 

nog steeds komen er lijsten binnen. Nieuwsgierig naar de resultaten? In deze nieuwsbrief leest u hierover. 

En hebben we weer een vraag aan u! 

 

De rapportcijfers! 

U heeft rapportcijfers gegeven. Het lijstje,  het gemiddelde van 108 meningen, ziet er zo uit: 

o Woning   6,19   

o Gebouw  5,54 

o Woonomgeving 6,71 

 

Geen slechte cijfers, maar het kan beter. En ook het technisch onderzoek uitgevoerd door Vidomes geeft 

dit aan. Verbeteringen zijn noodzakelijk en wenselijk. En ook hierover heeft een groot deel van u  wat 

ingevuld. Zo vindt u wat de woning betreft, onder andere verbeteringen aan de badkamer, de keuken, de 

toilet en het klimaat (dubbelglas en isolatie) nodig. Als we het hebben over het gebouw noemt u als 

noodzakelijke verbetering een nette en veilige entree en het uitvoeren van schilderwerk. De omgeving wilt u 

graag groen, schoon en veilig.  

 

En natuurlijk heeft u ook wensen. Zo willen veel bewoners graag een lift die stopt op alle etages en een 

entree met een videofoon.  Ook wilt u dat de uitstraling van het gebouw en de directe omgeving beter en 

mooier wordt. Wilt u meer weten over de uitkomsten?  Ga langs bij de bewonerscommissie of de 

complexbeheerder. Zij hebben alle gegevens.  

 

En nu? 

De toekomst van de flat bepalen we samen! En dit gaan we zeker doen.  Al 50 bewoners hebben gezegd 

mee te willen werken in het zetten van de volgende stappen. Om dit voor te bereiden hebben we samen 

met de bewoners de sterke en zwakke punten van de flat op een rijtje gezet. Dit rijtje vormt het 

uitgangspunt voor het verdere traject.  Denk hierbij aan het sterke punt dat maar weinig bewoners plannen 

DOE MEE! 
De toekomst van de flat bepalen we samen! 



 

hebben om te verhuizen en dat ook de afmetingen van de flat wel erg gewaardeerd worden. Zwakke 

punten zijn bijvoorbeeld de isolatie, het schilderwerk en de nog aanwezige geisers.  

Nu is de opdracht om uit te zoeken welke zwakke punten we sterker kunnen maken. Maar ook welk sterke 

punten we kunnen gebruiken om dit te doen. En dan is zeker ook het feit dat veel bewoners willen 

meedoen een sterk punt! 

 

Momenteel denken we met de bewonerscommissie na over in welke vorm we dit kunnen doen. En hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat we ook samen de keuzes maken. Welke verbeteringen zijn er technisch, 

maar ook financieel haalbaar? En welke keuzes maken we als dit niet zo is? 

 

Heeft u een idee over een leuke vorm van samenwerken? Laat ons dit dan weten. In de volgende 

nieuwsbrief laten we weten hoe we verder gaan en vertellen we iets over de plannen.  

 

 Heeft u vragen? Stuur gerust een mail naar doemee@vidomes.nl   

 Word lid van de Facebook groep:. https://www.facebook.com/DoeMee2016. Voor  het laatste 

nieuws en het uitwisselen van informatie!  

 U kunt uw vraag natuurlijk ook altijd stellen aan uw complexbeheerder of aan één van de 

leden van de bewonerscommissie.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De bewonerscommissie 

Vidomes 
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