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Graag houden wij u langs deze weg op de hoogte van wat er gebeurt in de voorbereiding van de 
duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning.  
 
In deze nieuwsbrief leest u meer over: 

 Besluitvorming vertraagd 

 Nieuwe planning 
 
Besluitvorming vertraagd 
In onze laatste nieuwsbrief vertelden we u dat we drie mogelijke scenario’s voor uw woningen 
onderzoeken. Inmiddels hebben we laten uitrekenen wat deze drie varianten kosten. Uit de rekensom 
blijkt dat de kosten van alle varianten veel hoger uitkomen dan we hadden ingeschat. 
 
De hoge kosten zijn voor ons aanleiding om de plannen die we hebben nog eens kritisch te bekijken. 
Is alles wat er in staat nodig? Kan het goedkoper door het gebruik van andere materialen? Of is het 
misschien handig de woningen nu eerst vooral goed te isoleren en andere werkzaamheden later uit te 
voeren? 
 
Omdat we dit eerst verder willen onderzoeken is het niet gelukt om eind juni een besluit te nemen 
over wat we met uw woningen gaan doen. We verwachten dit besluit nu in september te nemen. 
 
Nieuwe planning 
De vertraging in de besluitvorming heeft gevolgen voor de planning. De proefwoning in de Prof. 
Henketstraat 18 maken we pas als duidelijk is wat we precies gaan doen. Ook dit loopt daarom uit. En 
we starten, in plaats van begin volgend jaar, waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2019 met de 
uitvoering van de werkzaamheden in de rest van de woningen. 
 
Vragen? 
Het leek ons goed u van de vertraging in de besluitvorming op de hoogte te brengen. 
Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan gemakkelijk via 
www.vidomes.nl/contactonline. Het kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op 06 132 759 72. 
Belt u liever? In dat geval is ons KlantContactCentrum op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 
088 - 845 66 00. Mijn collega’s helpen u graag verder of verbinden u naar mij door. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 

 

(Deze nieuwsbrief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend)
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