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Aan de bewoners van  
Petuniatuin Zoetermeer 
 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden in de proefstrang (de woningen boven de proefwoning op huisnummer 70) zijn zo 
goed als klaar. We zijn tijdens de uitvoering geen onverwachte dingen tegengekomen. Dat betekent 
dat we volgens planning kunnen starten met de werkzaamheden in de andere woningen.  
 
In deze brief meer over: 
 

• Planning werkzaamheden 

• Huisbezoeken door Heembouw 

• Asbestinventarisatie 

• Bouwplaats en toegankelijkheid binnentuin 

• Vergroting van badkamers 

• Keuze algemene ruimtes 

• Verdere communicatie 
 
Planning werkzaamheden 
Op 30 oktober starten we met de werkzaamheden in de woningen in blok 1. Vanaf dan gaan we in 
principe aan één stuk door, totdat we alle woningen hebben gehad. Op het blokkenoverzicht bij deze 
brief ziet u in welke periode we naar verwachting in uw blok woningen bezig zijn.  
Let wel: de data in het overzicht zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen. Bijvoorbeeld als er 
extra maatregelen nodig zijn vanwege het coronavirus. Of als het weer erg slecht is.  
 
Huisbezoeken door Heembouw 
Minimaal 6 weken voordat we in uw eigen woning beginnen komen de uitvoerder, Bob Jonkheer, en  
de woongebeleider, Birsen Bölükbas, bij u thuis langs. Tijdens het huisbezoek doen ze een 
technische opname van uw woning en nemen ze de werkzaamheden nog een keer met u door. U 
krijgt dan ook de dagplanning waarop staat wat er precies op welke dag in uw woning gebeurt en kunt 
de vragen die u erover heeft aan Bob en Birsen stellen. Meldt het vooral ook als er persoonlijke 
omstandigheden zijn waarmee wij rekening moeten houden. 
 
Asbestinventarisatie 
De asbestinventarisatie, die voorafgaand aan de werkzaamheden in alle woningen moet 
plaatsvinden, is bij bijna iedereen gedaan. We weten daardoor waar we voordat we kunnen starten 
een asbesthoudende vensterbank weg moeten halen. Dat gebeurt 1 of 2 werkdagen voor de 
uitvoering van de werkzaamheden in uw woning. U hoort tijdig van ons wanneer precies. 
 
Bouwplaats en toegankelijkheid binnentuin 
Het zal u niet zijn ontgaan dat de binnentuin inmiddels is ingericht als bouwplaats. Op 5 oktober is de 
grote torenkraan er geplaatst. De verlichting in deze kraan hebben we nodig om de bouwplaats te 
verlichten. De verlichting gaat om 7.00 uur aan, ook in de weekenden. 
 
De binnentuin is vanaf heden voor uw eigen veiligheid niet meer toegankelijk voor bewoners.  
  



                        
  
Vergroting van badkamers 
Tijdens de huisbezoeken van Vidomes hebben we u gevraagd of u belangstelling heeft om uw 
badkamer te laten vergroten. Als afgesproken inventariseren we dit nu nogmaals definitief. U ontvangt 
hierover een dezer dagen een aparte brief van Heembouw.  
 
Kiest u voor een badkamervergroting? Vul dan de antwoordstrook die bij de brief zit in en doe hem 
vóór 30 oktober in de brievenbus bij de ‘keetwoning’ op huisnummer 162 (1e verdieping).  
Na ontvangst van uw antwoordstrook neemt de bewonersbegeleider Birsen Bölükbas contact met u 

op. Zij plant het huisbezoek door Heembouw (zie het stukje hierover eerder in deze brief) in dit geval 

vervroegd in.  

Twijfelt u nog en wilt u eerst zien hoe de grotere badkamer wordt? Ook dit kunt u aangeven op de 

antwoordstrook bij de brief van Heembouw. Omdat met meer mensen tegelijk afspreken op dit 

moment niet wenselijk is, vragen we u alleen gebruik te maken van deze mogelijkheid als u de 

vergroting van uw badkamer echt overweegt. Houdt u er rekening mee dat meer ruimte in de 

badkamer ten koste gaat van de ruimte in de slaapkamer. Die wordt kleiner. 

Goed om alvast rekening mee te houden: het vergroten van de badkamer vindt los van de andere 

werkzaamheden plaats. Meestal vooruitlopend daarop. Tijdens de werkzaamheden aan de badkamer 

kunt u tijdelijk verblijven in een van de logeerwoningen in de Petuniatuin. Deze woningen zijn volledig 

ingericht. U hoeft alleen uw eigen beddengoed, handdoeken en andere spullen voor uw persoonlijke 

verzorging mee te nemen. We bespreken dit tijdens het huisbezoek verder met u. 

Keuze algemene ruimtes 
We leggen op dit moment de laatste hand aan de moodboards waarmee we u de 3 uitgewerkte 
varianten voor de algemene ruimtes kunnen laten zien. Als de moodboards klaar zijn laten we u 
weten waar in de Petuniatuin we ze neerzetten of ophangen. U kunt ze daar gaan bekijken en  
aangeven welke variant u het meest aanspreekt. De variant die de meeste stemmen krijgt passen we 
toe. 
 
Verdere communicatie 
We informeren u vanaf nu op verschillende manieren over de werkzaamheden en wel als volgt: 
 

• Via een gezamenlijke nieuwsbrief Van Vidomes en Heembouw over alle algemene zaken 
rond het project. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens in de zes weken. 

• Via de informatieborden bij de 2 hoofdentrees tot het gebouw. Hier hangen we de informatie 
op die we sneller met u willen delen en u vindt er een overzicht van alles wat er op dit 
moment gebeurt. Omdat we de informatie op de borden regelmatig verversen adviseren we u 
de borden in de gaten te houden.   

• Met brieven in uw brievenbus als we iets willen delen, waarvan u echt op de hoogte moet zijn. 

• Met persoonlijke brieven en afspraken over de zaken die alleen u en uw woning aan gaan.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over andere zaken rond de werkzaamheden in uw complex?  
Stel ze gerust aan Birsen Bölükbas tijdens haar telefonisch spreekuur. Dat is op dinsdag tot en met 
vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is 06 - 34 10 36 13. Mailt u liever? In dat geval 
bereikt u Birsen via bbo@versluisgroep.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Heembouw, 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie  
 


