
 
 
Nieuwsbrief juli 2021 
Petuniatuin 
 

 

 
Aan de bewoners van   
Petuniatuin Zoetermeer 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Zoals gebruikelijk praten we u in deze nieuwsbrief graag bij over de voortgang van de 
werkzaamheden. Behalve hierover leest u in deze nieuwsbrief meer over: 
 

• Definitief ontwerp binnentuin 

• Foto’s voor in de lifthallen bekend 

• Nieuwe bewegwijzering in de maak 

• Logeerwoningen binnenkort weer in verhuur 

• Nog meer zonneschermen 

• Levering horren 

• Overgang meting warmte via huidige metertjes naar nieuwe doorstroommeters 

• Uw keuze voor de kleuren van de liftinterieurs 

• Doorberekening huurverhoging 

• Bereikbaarheid Heembouw tijdens bouwvakvakantie 
 

Voortgang van de werkzaamheden 
Alle woningen zijn klaar! We zijn blij dat dit netjes op tijd is gelukt en dat we alle steigers bij de 
woningen voor het begin van de bouwvakvakantie weg konden halen. Op maandag 19 juli wordt ook 
de torenkraan in de binnentuin weggehaald. Zo bent u voor de vakantieperiode uit de grootste 
rommel. 
 
Na de bouwvakvakantie gaan we verder met het leggen van de nieuwe vloerdekking, brengen we de 
nieuwe bewegwijzering aan en brengen we het fotobehang in de lifthallen aan. Ook ruimen we dan de  
bouwplaatsen verder op en richten we de binnentuin in.  
 
Definitief ontwerp binnentuin 
De laatste opmerkingen vanuit de Klankbordgroep zijn verwerkt en het tuinontwerp is definitief. Een 
impressie van hoe het wordt ziet u op de plaatjes hieronder.  

 
 

  
 
De tuin wordt groen en kleurrijk, door het gebruik van planten met een opeenvolgende bloeitijd.  
Dat is behalve mooi en vrolijk ook interessant voor insecten en daarmee goed voor het milieu. Net als 
het insectenhotel dat we in de tuin plaatsen.  
 



                        
  
De tuin wordt daarnaast veel beter toegankelijk dan hij was en er komen verschillende terrassen waar 
u uw buren kunt ontmoeten voor een praatje. Wij hopen dan ook dat u er straks graag en met veel 
plezier gebruik van maakt!   
 
Foto’s voor in de lifthallen bekend 
We vertelden u eerder, dat we de wand bij de liften voorzien van fotobehang. Dit zorgt voor extra 
sfeer én voor herkenning van de plek in het gebouw waar u bent. De foto’s krijgen de kleuren van de 
etages. Dus rood op de begane grond, geel op de 1e verdieping, blauw op de 2e verdieping en groen 
op de 3e. Elk van de 3 lifthallen krijgt een eigen thema. Dit thema komt op elke verdieping die de lift 
aan doet terug. Ingewikkeld om in een brief uit te leggen, dus loop als we klaar zijn vooral eens een 
rondje door het gebouw om te zien hoe het is geworden. 
 
Om u alvast een indruk te geven hieronder enkele foto’s die we gebruiken. 
 

 

  
 
 
Nieuwe bewegwijzering in de maak 
De bewegwijzering nu is niet duidelijk. Ook hangen er allerlei verschillende soorten bordjes. Veel 
bezoekers hebben daardoor moeite in het gebouw hun weg te vinden.  
 
Tijd voor verbetering dus. Dat doen we, naast het werken met kleuren op de etages, door: 

- in het hele gebouw overal dezelfde, herkenbare bordjes met verwijzing naar de woningen op 
te hangen 

- deze borden overal op dezelfde, logische plekken op te hangen en ze goed leesbaar te 
maken 

- bij de liften ook de naam van de uitgang waar de lift zich bevindt te benoemen (Parkdreef, 
Petuniatuin en Tuindreef) 

- op de borden de kleuren van de etages terug te laten komen, bijvoorbeeld als volgt: 
 

 

       



                        
  
 
Logeerwoningen binnenkort weer in verhuur 
Nu alle woningen klaar zijn hebben we de logeerwoningen niet meer nodig. Het meubilair is daarom 
inmiddels weggehaald en de woningen gaan binnenkort weer de verhuur in. 
 
Nog meer zonneschermen 
Bij bijna alle woningen zijn de zonneschermen opgehangen. Bij de blokken 2, 4 en 6 doen we dat 
volgende week woensdag, donderdag en vrijdag (21, 22 en 23 juli) vanaf een hoogwerker. 
 
Omdat we de warmte nog meer dan nu uit het gebouw willen krijgen, hangen we later dit jaar in de 
gangen van alle zonbelaste gevels screens voor de ramen. Het grootste deel van deze screens werkt 
automatisch. Ze gaan naar beneden als de zon op de gang staat. En weer omhoog als de zon weg is. 
Door een goede afstelling zorgen we ervoor dat dit niet bij elk wolkje dat voor de zon komt gebeurt. 
 
Levering horren 
Wij hadden u beloofd dat we de horren binnen 8 weken zouden leveren en monteren. Helaas zijn 
door de leverancier verkeerde horren geleverd en hebben we ze opnieuw moeten bestellen. We 
verwachten we ze nu pas na de bouwvakvakantie. Wij informeren u zodra we meer weten.   
 
Overgang meting warmte via huidige metertjes naar nieuwe doorstroommeters  
Alle woningen zijn klaar en overal zijn de nieuwe doorstroommeters geplaatst.  
We kunnen daarom nu overschakelen naar de nieuwe manier van meten van de warmte die u in uw 
woning verbruikt. We meten dat verbruik vanaf 1 september niet meer met de metertjes op de 
radiatoren, maar met de nieuwe doorstroommeter.   
 
De afrekening van de stookkosten over 2021 vindt gedeeltelijk op basis van de radiatormeters en 
gedeeltelijk op basis van de doorstroommeters. Deze splitsing is op de afrekening 2021 zichtbaar. 
 
Uw keuze voor de kleuren van de liftinterieurs 
De meeste bewoners kozen voor een lichte wandafwerking en voor blauw marmoleum op de vloer. 
Deze kleuren gaan we daarom toepassen.  
 

  
 
wand vloer 
 
Doorberekening huurverhoging per 1 september 
De huurverhoging van € 24,= voor de energiebesparende maatregelen brengen we vanaf 
1 september 2021 bij u in rekening. 
 
Bereikbaarheid Heembouw tijdens bouwvakvakantie 
Alle medewerkers van Heembouw zijn van 26 juli t/m 15 augustus 2021 met vakantie. In die periode 
ligt het werk dus stil. In geval van calamiteiten kunt u bellen met de nooddienst van Heembouw op 

telefoonnummer: 071- 332 00 50. 
 
Tot slot 
Na de vakantieperiode vinden er voornamelijk nog werkzaamheden plaats in de algemene ruimtes. 
Hierdoor is het niet meer nodig, dat er dagelijks een uitvoerder van Heembouw op het werk aanwezig 
is. Ook het werk van bewonersbegeleider Birsen Bölükbas zit er op. Na de bouwvak kunt u met 
vragen over de werkzaamheden in de algemene ruimtes en in de binnentuin wel nog gewoon terecht 
op de bewonerstelefoon van Heembouw.  
  



                        
  
Vragen? 
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over andere zaken rond de werkzaamheden in uw complex?  
Stel ze tot 26 juli 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 - 46 36 69 65.  
 

Na 15 augustus bereikt u Heembouw op telefoonnummer 06 - 34 10 36 13 

 
Contact opnemen met Vidomes kan natuurlijk ook. Doet u dat zoveel mogelijk online via 
mijnvidomes.nl of vidomes.nl/contact. Is het voor u lastig om uw vraag digitaal aan ons te stellen? Bel 
ons dan gerust! 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Heembouw, 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie  


