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Delft, 23 oktober 2020 

 
 
Beste bewoner, 
 
Zoals aangekondigd in onze laatste nieuwsbrief willen wij graag weten of er belangstelling is 
voor het vergroten van de badkamer. U komt alleen in aanmerking hiervoor als u woont in een 
tweekamerwoning. In een driekamerwoning en rolstoelwoning bestaat deze mogelijkheid niet. 
 
De voor- en nadelen 
De badkamer wordt, als we hem vergroten, ca. 45 tot 50 centimeter breder. Het nadeel is dat de 
ruimte die u meer krijgt in de badkamer, minder wordt in uw slaapkamer. De slaapkamer wordt 
ca. 45 tot 50 centimeter kleiner. De vergroting van de badkamer geeft ook meer stof- en 
geluidsoverlast, naast de overlast van de andere werkzaamheden. De werkzaamheden aan de 
badkamer duren tot 2 weken. 
 
Heeft u belangstelling? 
Dan horen wij dit graag van u. Geef dit aan ons door via het antwoordstrookje bij deze brief en 
lever de strook uiterlijk woensdag 4 november in bij de ‘keetwoning’ op nummer 162 (1e 
verdieping).  
 
Twijfelt u nog en wilt u eerst een grotere badkamer bekijken?  
Ook dit kunt u aangeven op de antwoordstrook. Omdat met meer mensen tegelijk afspreken op 
dit moment niet wenselijk is, vragen we u alleen gebruik te maken van deze mogelijkheid als u 
echt belangstelling heeft voor het vergroting van uw badkamer. Wij horen in dit geval graag 
direct na het bekijken van de badkamer definitief van u of u belangstelling heeft.  
 
Aantal badkamers dat we kunnen vergroten 
Tijdens de huisbezoeken van Vidomes die wij eind vorig jaar hebben gedaan, hebben maar een 
paar bewoners aangegeven dat zij belangstelling hebben voor een grotere badkamer. Het 
budget dat wij hiervoor hebben gereserveerd is gebaseerd op dit aantal. Wanneer nu blijkt dat er 
meer bewoners zijn die een grotere badkamer willen, dienen wij hiervoor aanvullend budget aan 
te vragen bij het bestuur van Vidomes.  
We weten op dit moment nog niet of dit het geval gaat zijn en of het aanvullen van het budget 
wordt goedgekeurd. Dit betekent dat het nog niet zeker is dat de vergroting van de badkamer in 
de bewoonde woningen allemaal door gaan.  
 
U hoort zo snel mogelijk van ons 
Na 1 november weten we wie er een grotere badkamer wil en of dit financieel past. U hoort dan 
zo snel mogelijk van ons. We maken in dat geval dan ook de vervolgafspraak over de uitvoering 
van de werkzaamheden met u.  
 
Heeft u vragen over het vergroten van de badkamer? 
Stel ze gerust aan Birsen Bölükbas  van Versluis Groep 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. Contact opnemen met 
Vidomes kan natuurlijk ook. 
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Heeft u vragen voor Vidomes? 

Het coronavirus heeft veel invloed op ons allemaal. We zijn dan ook éxtra trots dat we u zo goed 

mogelijk kunnen blijven helpen; passend binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid. Daarom 

duurt het soms wat langer voor u van ons hoort, of gaat het op een andere manier dan u 

gewend bent. Zo vermijden wij fysiek contact als dat kan, doen we veel digitaal en werken onze 

collega’s zoveel mogelijk thuis. Geef uw vragen of reparaties daarom digitaal aan ons door op 

mijnvidomes.nl of op vidomes.nl/contact. Dan hoort u zo snel mogelijk van ons. Heeft uw vraag 

spoed, of komt u er via de website niet uit? Bel ons dan gerust. Of stel uw vraag via Facebook of 

WhatsApp op 06 - 132 759 72. 

 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Heembouw, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 
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Inventarisatieformulier vergroting badkamer  
 
Dit formulier alleen invullen als u belangstelling heeft voor vergroting van uw badkamer óf als u 
graag een keer en grotere badkamer bekijkt. Wij ontvangen het ingevulde en ondertekende 
formulier graag uiterlijk 4 november van u.  
 
 
Denkt u eraan ook uw naam en adres in te vullen? 
 
 
 
 
Naam:    …………………………………………………………………… 
 
Adres:   …………………………………………………………………… 
 
Postcode/plaats:    ……………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer:    …………………………………………………………………….. 
 
 
 
O Ja, ik heb belangstelling voor vergroting van de badkamer 
 
 
O Ik wil graag een vergrote badkamer bekijken. 
 
 
 
 
Datum:   Handtekening: 
 
 
 
 
………………………….. ……………………………….. 
 
 
 
 

 


