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Werkzaamheden Burg. van 
Duyvendijklaan 
We hebben de werkzaamheden aangepast op de 

voorgescheven Coronamaatregelen. De veiligheid 

van de bewoners en de medewerkers houden we 

natuurlijk goed in de gaten. Omdat we tijdens de 

werkzaamheden de 1,5 meter afstand moeten 

houden is het niet mogelijk is om met teveel men-

sen in een woning te werken. De werkzaamheden 

per woning duren hierdoor een paar dagen langer 

dan dat we in eerste instantie hadden gepland.  

Eind april worden de zonnepanelen voor portiek 1 

en 2 geplaatst. Als dit gereed is, komt de elektri-

cien in uw woning langs om het aan te sluiten.  

BAM Wonen werkt samen met Vidomes en de bewonerscommissie aan de renovatie van 

270 appartementen aan de Burg. van Duijvendijklaan en Burg. Velthuijsenlaan. 

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
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Leidschendam april 2020 

Planning werkzaamheden 
In onderstaand overzicht ziet u de voortgang van de werkzaamheden en de startweek van deze woningen. 

 

 

 

 

 

 

Burg. van Duyvendijklaan            Burg. Velthuijsenlaan 

Maatregelen vleermuizen 
Op de kopgevels van beide blokken op de Burg. Velthuijsenlaan zijn 

afgelopen week voorzieningen aangebracht ter bescherming voor 

vleermuizen (zie foto). Dit zijn de gele netten op de kopgevels ter 

hoogte van de dakrand. De netten zorgen ervoor dat er geen vleer-

muizen kunnen invliegen. Vleermuizen die er nu nog inzitten, kunnen 

er wel uit. 

 
 



Anouk Mulder 
Werkvoorbereider 
T 030 630 5543 
E anouk.mulder@bam.com 

Brigit Jippes 
Werkvoorbereider 
 

Marcel de Boer 
Hoofduitvoerder 
 

BAM Wonen, Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein 

Vidomes 
T 088 845 6600 
M 06 132 759 72 

Contact 

Anouk is uw contactpersoon bij BAM. Zij 

informeert u over belangrijke mededelingen. Ook 

als u vragen heeft, kunt u met Anouk contact 

opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
De Bewonerscommissie 
BAM Wonen 
Vidomes 

Goed om te weten... 
• Eind april halen we een gedeelte van de steiger van het gebouw op de Burg. Van Duyvendijklaan weg. 

• Begin mei starten we met de opbouw van de steiger op de Burg. Velthuijsenlaan (even) ter hoogte van 

nummer 122. 

• De entrees van de Burg. Van Duyvendijklaan worden vernieuwd na de bouwvakantie; vanaf half augus-

tus. 

• Nadat de werkzaamheden in uw woning zijn uitgevoerd, isoleren we uw berging en de bergingsgangen.  

• Woont u op de Burg. Velthuijsenlaan (even zijde)? Heeft BAM Wonen in uw woning nog geen woningop-

name gedaan om u persoonlijk de plannen voor de renovatie– en onderhoudswerkzaamheden toe te lich-

ten? Neemt u dan contact met ons op. 


