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 Beste bewoner,  
  
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en in het contact met familie en 
vrienden. De aangescherpte maatregelen hebben dan ook veel impact. Zo ook met betrekking tot de 
werkzaamheden in uw woning.  
  
Tijdelijke stop voortgang werkzaamheden  
Afgelopen maandag 19 oktober heeft aannemer van Zanten aangegeven op dit moment niet verder te 
willen met de werkzaamheden aan badkamers, keukens, en toiletten, conform de planning, als gevolg 
van corona.   
  
Zoals de werkzaamheden in de bewoonde woningen nu gepland zijn is het aantal vaklieden die 
gelijktijdig in de woningen aan het werk zijn aanzienlijk. Ondanks dat de corona-maatregelen het 
mogelijk maken om met meer dan drie personen in de woning te werken, gaat aannemer van Zanten 
onderzoeken hoe de werkzaamheden zo ingericht kunnen worden dat er minder vaklieden gelijktijdig 
in de woning aan het werk zijn. Hiermee wil hij onder andere de risico’s voor zijn personeel beperken.  
  
Daarnaast is het risico dat bij doorgang volgens de huidige werkwijze er altijd 20 woningen 
onderhanden zijn. Bij een coronabesmetting of verdenking hiervan zijn de gevolgen hierdoor groot, 
omdat een groot deel van het uitvoerend personeel hierdoor in quarantaine moet en er geen 
voortgang zal plaatsvinden, terwijl bij de 20 woningen die onderhanden zijn de keuken, douche en 
toilet in dat geval nog niet gebruiksklaar zijn. Kortom, dit brengt een te groot risico met zich mee voor 
alle partijen.  
  
Totdat er een nieuw plan is met minder vaklieden in de woning starten we geen nieuwe bewoonde 
woningen op. Aannemer Van Zanten maakt uiteraard de woningen af die nu onderhanden zijn.  
  
Onderstaand een overzicht van de huidige status en planning:  
Afgerond zijn de woningen:  
Carry van Bruggenhove 1-3-5-9-11-13-17 en Den Brabanderhove 16.  
  
Woningen die op dit moment onderhanden zijn en waarin de werkzaamheden worden afgerond:  
Den Brabanderhove 2-4-6-10-12-14  
P.C. Boutenshove 2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21  
  
Uitstel van geplande startdatum van de volgende woningen:  
De geplande startdata waren respectievelijk 16, 20 en 22 oktober voor de woningen 

P.C. Boutenshove  4-6-8-36-38-71  
  
Andere geplande startdata:   
26 oktober: P.C. Boutenshove 40 - 75   
28 oktober: P.C. Boutenshove 44 - 77  
30 oktober: P.C. Boutenshove 79 – 48   
3 november: P.C. Boutenshove 81 – 83  
5 november: P.C. Boutenshove 85  
5 november: Anna Blamanhove 32  
9 november: Anna Blamanhove 29 - 30  
11 november: Anna Blamanhove 26- 28  
13 november: Anna Blamanhove 23 – 25  
17 november: Anna Blamanhove 22  
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Inmiddels heeft de aannemer in diverse woningen die gepland stonden voor fase 2 een warme 
opname gehouden en een richtdatum voor start van de werkzaamheden genoemd. Op dit moment is 
nog niet duidelijk wanneer de aannemer de werkzaamheden kan of zal hervatten. Zeker is dat de 
gecommuniceerde richtdatum vervalt. U wordt hier uiteraard op een later tijdstip over geïnformeerd.  
  
We begrijpen dat dit een moeilijke, maar ook zeer lastige beslissing is en voor velen een teleurstelling 
zal zijn. Met name voor de woningen die dit jaar nog op de planning stonden voor uitvoering.  

 
  
Alleen samen krijgen we corona eronder!  
Veiligheid en gezondheid staan altijd voorop: voor u, en voor onze medewerkers. Maar we kunnen 
het niet alleen. We doen ons uiterste best om ons werk zo goed mogelijk te doen. Daarbij vragen we 
wel om uw begrip als het soms wat langer duurt of zoals hier het geval is, op een andere manier gaat. 
We wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd!  
  
Heeft u vragen? 
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  
  
  
Joke Bosman  
Projectbegeleiding en communicatie  
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