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Beste bewoners,  
 
Wij denken na over een opknapbeurt van uw woningen. Wat we precies gaan doen en op welke 
manier, dat weten we nog niet. U hoort hierover binnenkort meer. Wel duidelijk is, dat we tijdens de 
onderhoudsbeurt werkzaamheden gaan uitvoeren aan de gevels van uw woongebouw. En dat 
daarvoor nu al een aantal maatregelen nodig is. Hierover leest u meer in deze brief. 
 
Werkzaamheden en de vleermuizen in de gevels in uw complex 
Voordat wij werkzaamheden aan of bij gevels mogen uitvoeren, moeten we onderzoek doen naar de 
flora en fauna in de omgeving. Bij het onderzoek dat bij uw complex is gedaan bleek, dat er op 
verschillende plekken in de gevels vleermuizen zitten. Om straks een goed tijdelijk verblijf aan deze 
vleermuizen te kunnen bieden, hebben we inmiddels op verschillende woningen in uw buurt 
vleermuiskasten opgehangen. Ook hebben we een ontheffing aangevraagd om volgend jaar 
werkzaamheden aan uw gevels te mogen uitvoeren. 
 
Plaatsing van exclusionflaps 
Om de ontheffing te kunnen krijgen, moeten we nog deze maand exclusionflaps aanbrengen op een 
aantal plekken op de gevels.  
 
Dat ziet er als volgt uit. 

De flappen zorgen ervoor dat een vleermuis die de gevel uit vliegt 
niet meer terug kan en op zoek gaat naar een andere verblijfplek. 
Die vindt hij in één van de vleermuiskasten die we eerder ophingen 
in de buurt. 

 
  



 
 
 

 
 
Waar, wanneer en hoe? 
De paarse lijntjes in het plaatje hieronder geven aan waar we de exclusionflaps ophangen. Dat doet 
de firma Huurman volgende week maandag en dinsdag, 29 en 30 oktober, met behulp van een 
hoogwerker. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. 
 
 

 
 
Hoelang blijven de flappen hangen? 
In ieder geval tot na de uitvoering van de werkzaamheden. Dat is naar verwachting tot eind volgend 
jaar of begin 2020.  
 
Heeft u vragen?  
Stel deze gerust 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, 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 
 
 

 
 


