
 

 

 

Aan de bewoners van de Prof. Henketstraat en Ernst Casimirstraat (1002, op naam) 

 

Delft, december 2017 

 

Dit voorjaar lieten wij u weten dat Vidomes in uw complex energiemaatregelen wil gaan uitvoeren. In 
deze en volgende nieuwsbrieven houden wij u graag op de hoogte van de voortgang in de 
voorbereiding van de geplande onderhoudswerkzaamheden in uw complex. 

In deze nieuwsbrief: 

 

• Even voorstellen: uw vertegenwoordigers in de Klankbordgroep 

• Overleg Klankbordgroep tot nu 

• Diverse onderzoeken 

• Enquête: wat vindt u van uw woning? 

• Lege woning Prof. Henketstraat 18 

• Hoe verder? De planning 

 

Even voorstellen: uw vertegenwoordigers in de Klankbordgroep 
Een mooi aantal bewoners heeft gereageerd op onze oproep om mee te denken over de 
onderhoudswerkzaamheden aan uw woningen. Ze vertegenwoordigen alle bewoners in het overleg 
over de plannen met Vidomes, de zogenaamde Klankbordgroep. Goed voor u om te weten welke 
bewoners dat zijn. Hieronder daarom hun namen en adressen. 

Heeft u zaken die te maken hebben met de onderhoudsplannen en wilt u dat we deze bespreken? 
Geef ze dan aan één van onderstaande bewoners door. Zij brengen uw vragen en opmerkingen bij 
Vidomes onder de aandacht. 

 

De heer E. van Oudheusden Ernst Casimirstraat 23  

De heer en mevrouw Heen Prof. Henketstraat 2 

De heer Geerath Prof. Henketstraat 4 

Mevrouw Lemmer Prof. Henketstraat 6 

De heer en mevrouw Aarssen Prof. Henketstraat 12 

De heer en mevrouw van Staalduinen Prof. Henketstraat 34 

De heer Pronk Prof. Henketstraat 36 

Mevrouw Smoor Prof. Henketstraat 38 

 

Zoals u kunt zien is vooral de Prof. Henketstraat vertegenwoordigd. Wij zijn daarom nog op zoek naar 
een of twee bewoners uit de Ernst Casimirstraat die het leuk en belangrijk vinden om met ons mee te 
denken. Is dit iets voor u? Laat dit weten aan Jolanda Kouwenoord van Vidomes. U kunt haar bereiken 
via het KlantContactCentrum op nummer 088 – 845 66 00. Of via mailadres mpc@vidomes.nl. 

Prof. Henketstraat / Ernst Casimirstr. 

Nieuwsbrief 



 

 

Overleg Klankbordgroep tot nu 
De Klankbordgroep is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. In onze overleggen hebben we ideeën 
uitgewisseld over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in en aan uw woningen. Een keuze hebben 
we nog niet gemaakt. Voordat we zover zijn moet er nog veel gebeuren. 

 

Diverse onderzoeken 
De afgelopen maanden hebben er (steekproefsgewijs) onderzoeken plaatsgevonden naar de 
algemene technische staat van de woningen, naar de huidige energie-index (energielabels) en naar 
asbesthoudende materialen in de woningen. We voeren de onderzoeken uit om na te gaan waarmee 
we bij het maken van de plannen rekening moeten houden. 

 

Ook de komende maanden vinden er nog verschillende onderzoeken plaats. Het kan zijn dat u 
medewerkers van verschillende bedrijven in de buurt tegenkomt. Goed voor u om hiervan op de 
hoogte te zijn. 

 

Enquête: wat vindt u van uw woning? 
De input die we krijgen van de bewoners uit de Klankbordgroep is erg waardevol. Toch willen we graag 
van zoveel mogelijk bewoners horen wat zij van hun woning vinden. Ook van u horen we graag waar u 
tevreden over bent en waar volgens u verbeteringen mogelijk zijn. U kunt het ons laten weten door de 
enquête bij deze brief in te vullen. Wilt u dat voor 1 januari doen? Terugsturen kan in de bijgaande 
antwoordenveloppe. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de enquête? Een aantal bewoners uit de Klankbordgroep helpt u 
graag. Aanmelden voor hulp kan bij de heer Van Staalduinen, Prof. Henketstraat 34. 

Goed voor u om te weten: wij hebben ERA Contour gevraagd al in dit stadium mee te denken over het 
plan voor de verbetering van uw woningen. Daarom treft u ook hun naam en logo aan op de enquête. 

 

Natuurlijk koppelen we de uitkomsten van de enquête begin volgend jaar aan u terug. 

 

Lege woning Prof. Henketstraat 18 
De woning aan de Prof. Henketstraat 18 houden we leeg. In de woning kunnen we goed nagaan hoe 
deze technisch gezien in elkaar zit. Hoe de verschillende leidingen lopen bijvoorbeeld. We kunnen in 
de woning straks ook de werkzaamheden uitvoeren die we in theorie hebben bedacht. Op die manier 
ontdekken we of wat we bedacht hebben in de praktijk uitvoerbaar is. En of er nog aanpassingen nodig 
zijn om het plan te verbeteren. 

 

Hoe verder? De planning 
De komende maanden voeren we nog meer onderzoeken uit. in. En bekijken we welke mogelijkheden 
er zijn om uw woning te verbeteren. We richten ons daarbij vooral op energiemaatregelen, die uw 
woning duurzamer en comfortabeler maken. De verschillende mogelijkheden rekent Vidomes op 
financiële haalbaarheid door. Ook kijken we naar de overlast die de varianten met zich meebrengen 
voor bewoners. En bespreken we de verschillende mogelijkheden in het overleg met de 
Klankbordgroep. Als duidelijk is wat we precies willen gaan doen, dan vragen we u persoonlijk om 
daarmee in te stemmen. U hoort hierover later meer. 

 

De planning ziet er op dit moment als volgt uit: 

 



 

Onderzoeken van verschillende verbetermogelijkheden  - 4e kwartaal 2017/1e kwartaal 2018 

Keuze voor één van de mogelijke verbetervarianten  - 1e kwartaal 2018 

Uitwerken gekozen variant en maken proefwoning  - 2e en 3e kwartaal 2018 

Vergunningen gemeente en uw instemming vragen  - 3e en 4e kwartaal 2018 

Start uitvoering werkzaamheden    - 1e kwartaal 2019 

 

Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan 
gemakkelijk via www.vidomes.nl/contactonline. Het kan ook via Facebook of Twitter. 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. 

 

Hartelijk dank alvast voor het invullen van de enquête! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jolanda Kouwenoord 

medewerker projectbegeleiding en communicatie 

 

 

 

(Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend).



 

 


