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Beste heer, mevrouw, 
 
Wij hopen in de allereerste plaats dat het goed met u gaat in deze rare tijden! 
 
Door de coronacrisis is ons kantoor en dat van aannemer Heembouw gesloten. Wij werken allemaal 
zo veel mogelijk vanuit huis. En we volgen in onze werkwijze de adviezen van de rijksoverheid en het 
RIVM. Op die manier leveren ook wij onze bijdrage aan het indammen van het coronavirus. 
 
Zaken werken hierdoor ook voor ons anders dan normaal. Toch blijven wij samen met Heembouw 
bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden in uw woningen later dit jaar. In deze brief leest u 
wat we op dit moment doen en wat er de komende tijd staat te gebeuren. Ook zetten we de 
werkzaamheden die we later dit jaar willen gaan uitvoeren nog een keer voor u op een rij. 
 
Modelwoning Petuniatuin 70 
Op dit moment leggen we de laatste hand aan de modelwoning op de Petuniatuin 70. Veel van wat 
we in alle woningen willen gaan doen voeren we in de modelwoning uit. We hadden u graag 
uitgenodigd om er binnenkort een kijkje te komen nemen en we hadden er de werkzaamheden graag 
nader aan u toegelicht. Jammer genoeg lukt dat door de omstandigheden nu niet.  
 
We zoeken nog naar een manier om u toch een goede indruk te kunnen geven van wat er straks in 
uw woning verandert, bijvoorbeeld met foto’s. Hieronder alvast een voorproefje. 
 

   
  
 
Bent u benieuwd naar hoe de nieuwe kozijnen er in het echt uit zien? En naar de kleur waarin we ook 

de rabatdelen (nieuwe beplating) op de gevels straks maken? Als u op dit moment buiten komt, dan 

kunt u dat van buitenaf zien op de Petuniatuin. Doet u dat vooral alleen en hou rekening met de 

regels die nu gelden voor onderling contact!  



                         
 
 

 
   
Om welke werkzaamheden gaat het ook al weer? 

We zetten de belangrijkste werkzaamheden die we willen gaan uitvoeren hieronder nog een keer kort 

voor u op een rij. 

 

➢ We vervangen alle kozijnen in de buitengevels door kunststofkozijnen met goed isolerend 

HR++ glas. De deur naar het balkon blijft in alle woningen op de plek waar die nu ook zit. In 

de slaapkamer dus. 

➢ Grenst uw keuken aan een binnengang? In dat geval plaatsen we nieuw glas in het 

bestaande kozijn. Dat zorgt samen met de nieuwe voordeur voor meer isolatie en een betere 

brandveiligheid. Die voldoet dan weer aan de eisen van deze tijd. 

➢ We isoleren de buitengevels, de daken en de begane grondvloer. 

➢ Op de daken komen zonnepanelen. Technisch gezien lukt het niet u de opgewekte stroom in 

uw eigen woning te laten gebruiken. U profiteert wel indirect van de opbrengst ervan. Via de 

servicekosten. 

➢ De boiler vervangen we door een energiezuinige warmtepompboiler (zie linker foto). 

➢ De radiator in de badkamer komt op een andere plek; we zorgen ervoor dat u hem zelf 

makkelijk kunt bedienen. Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat het bijplaatsen van een 

radiator in de keuken (als die er nu nog niet zit) niet nodig is. 

➢ We verbeteren de mechanische ventilatie. Het systeem blijft collectief, maar wordt per woning 

beter regelbaar dan nu. En we vernieuwen uw groepenkast. 

➢ We hogen de balkons op, schilderen de hekwerken en plaatsen een nieuwe buitenlamp. 

➢ We knappen de algemene ruimten op en we vernieuwen de binnentuin. 

➢ Ligt uw woning op de zon? In dat geval krijgt u bij de woonkamer een zonnescherm. Als u 

bovenin woont, en geen schaduw heeft van een balkon boven u, dan krijgt u ook een scherm 

bij uw slaapkamer.  

➢ We knappen de gevels op en halen de zogenaamde ‘wenkbrauwen’ weg. De driehoekige 

plaat in de kamers in de bovenwoningen vervangen we door glas. 

 

Wat gebeurt er de komende tijd? 

We maken op dit moment een bewonersbrochure waarin we de werkzaamheden uitgebreid en zo 

duidelijk mogelijk opschrijven. We doen daar in ieder geval veel foto’s bij, zodat u kunt zien hoe het 

wordt. We denken dat we de brochure later deze maand aan u kunnen toesturen. We sturen dan ook 

een instemmingsformulier mee, waarop u kunt aangeven of u akkoord gaat met onze plannen. Dat 

doen we ondanks de coronacrisis nu al, omdat we uw instemming op tijd nodig hebben om na de 

zomer te kunnen beginnen met de werkzaamheden. 

 

Planning 

De planning is in grote lijnen ongewijzigd. We verwachten nog steeds na de zomervakantie met de 

uitvoering in de eerste woningen te kunnen beginnen. Of dat echt lukt hangt af van hoe de 

coronacrisis zich verder ontwikkelt. We beginnen alleen als dat echt helemaal veilig kan. We blijven 

wat dat betreft steeds het advies van de rijksoverheid en het RIVM volgen.    
  
Heeft u vragen? 
U bent gewend dat u via verschillende kanalen contact met ons kunt opnemen. Vanwege het 
coronavirus is ons kantoor in ieder geval t/m 28 april gesloten. Dit betekent dat wij in de komende 
periode telefonisch alleen te bereiken zijn voor spoedsituaties. Fijn dus als u uw vragen over deze 
brief in ieder geval even vast houdt, totdat u van ons de bewonersbrochure met daarin veel meer 
informatie ontvangt. Heeft u toch vragen over deze brief die niet kunnen wachten? Neem dan contact 
met ons op via vidomes.nl/contact. Of stuur een brief naar ons gratis antwoordnummer:  
 
Vidomes 
Antwoordnummer 10104 
2600 VB Delft  
 
Met vriendelijke groet,       
mede namens Heembouw, 
 
 



                         
 
 

 
   
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 


