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Beste heer, mevrouw, 
 
Onze laatste nieuwsbrief ontving u in september. Hoogste tijd dus om u bij te praten over de 
huisbezoeken die daarna plaatsvonden en over de uitkomsten daarvan.  
 
Geen 70% instemming van de bewoners 
In september en oktober zijn we op bezoek geweest bij de bewoners die tot dan toe niet akkoord 
waren met de plannen, of nog niet officieel hadden gereageerd. We hebben de zorgen die sommige 
bewoners hebben over de overlast van de werkzaamheden of de hoogte van hun woonlasten 
besproken. En we hebben de plannen waar nodig nog een keer toegelicht. Ondanks deze inspanning 
zijn er jammer genoeg te weinig bewoners die instemmen met ons voorstel, om met de 
werkzaamheden te kunnen beginnen. 
 
Hoe nu verder? 
Er zijn twee mogelijkheden. Vidomes kan de rechter vragen het voorstel voor de duurzaamheids-
maatregelen te beoordelen. Of ervoor kiezen alleen het onderhoud aan uw woning uit te voeren en de 
energiebesparende maatregelen en andere werkzaamheden niet. Welke van de twee mogelijkheden 
het wordt weten we nog niet. Dat bespreken we op dit moment binnen Vidomes.  
 
Begin 2021 meer duidelijkheid 
We verwachten in het eerste kwartaal 2021 meer te kunnen zeggen over de richting die we kiezen. 
Zodra dit duidelijk is hoort u dat van ons. 
 
Vragen? 
Stel deze liefst digitaal aan ons 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. 
 
Rest ons u goede feestdagen en een gezond 2021 toe te wensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 


