
 

  
 

 

 

 
 
Aan de bewoners van 
Complex 1004 Jacob Gilleshof 
te  DELFT 
 
 

Nieuwsbrief 6, mei 2019 
 

Jacob Gilleshof 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Vorige maand vertelden we u, dat we samen met Willems Vastgoedonderhoud zijn gestart met de 
verdere voorbereiding van de werkzaamheden aan uw woningen. In deze brief stellen we uw 
contactpersoon bij Willems Vastgoedonderhoud aan u voor en leest u hoe u haar vanaf nu handig 
bereikt. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de manier waarop wij vanaf nu samen met Willems 
Vastgoedonderhoud optrekken in informatie naar u. En over de inspecties die binnenkort in uw 
woning plaatsvinden.  
 
Uw contactpersoon bij Willems Vastgoedonderhoud 
Is Simone Oomen. Zij is vanaf nu bereikbaar voor al uw vragen en opmerkingen over de uitvoering 
van de werkzaamheden. U bereikt Simone rechtstreeks via de mail op 
bewonerszaken@willemsvgo.nl. Of telefonisch/via WhatsApp op nummer 06 - 81 32 19 36. 
 
Nieuwsbrieven en verdere informatie 
Ontvangt u vanaf nu niet meer alleen van Vidomes, maar van Vidomes en Willems 
Vastgoedonderhoud samen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het ook zijn dat dit 
bedrijf u zelf schrijft of belt. Bijvoorbeeld als zij met u een afspraak willen maken of informatie willen 
delen die niet alle bewoners in het complex aan gaat. 
 
Verschillende inspecties in alle woningen nodig 
En wel naar alle zaken die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de 
plekken waar in uw woning asbest zit en naar uw huidige energielabel. Ook aan de buitenkant van de 
woningen vinden onderzoeken plaats. We maken zowel binnen als buiten foto’s. Dat maakt het voor 
ons mogelijk om op een later tijdstip nog eens na te kijken hoe de situatie bij u thuis ook weer precies 
is. 
 
Omdat situaties per woning kunnen verschillen komen we bij iedereen thuis langs. Wanneer precies, 
dat hoort u nog van ons. 
 
Wat is het plan ook al weer? 
In het plan zitten onderhoudswerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen. Bij onderhoud kunt u 
bijvoorbeeld denken aan het vervangen van oude badkamers en keukens. Of aan het herstel van de 
gevels en de reparatie van uw kozijnen. Aan dit onderhoud moet u meewerken. Dat geldt niet zonder 
meer voor de duurzaamheidsmaatregelen, oftewel energiebesparende maatregelen. Daarvoor 
hebben we uw instemming nodig. Hoe dat precies werkt leggen we u op een later moment uit. Over 
wat we precies allemaal willen doen en hoe, leest u alles in de brochure die u binnenkort van ons 
ontvangt. 
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Wij delen uw naam, (mail) adres en telefoonnummer met Willems Vastgoedonderhoud en 
andere bedrijven die bij het project betrokken zijn 
Zij kunnen dan zelf als dat nodig is contact met u opnemen. Om afspraken te maken bijvoorbeeld. 
Heeft u er bezwaar tegen dat we uw gegevens doorgeven? Laat ons dat dan vóór 20 mei weten. 
 
Heeft u vragen?  
Bel of mail dan gerust met Simone Oomen. Of stel uw vraag op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook 
via Facebook, Twitter en WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op 
via 088 - 845 66 00. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Willems Vastgoedonderhoud 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie Vidomes 
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