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Nieuwsbrief 1 - oktober 2016 

 

  

 

Beste lezers,  

  

De presentatie  

Bij deze presenteert de Huurdersraad Vidomes u met trots de 1e nieuwsbrief en de 

website. De 1e nieuwsbrief vermeldt het ontstaan en uitwerking van onze website.  

De website  

De website is in samenwerking met Yunococo Utrecht ontworpen en staat in het teken 

van de Metafoor Groei en Ontwikkeling. De website wordt gehost door iT Totaal 

Zoetermeer.  

In juni 2016 is gestart met de ontwikkeling van de website. Hierbij zijn alle factoren in 

het bestuur aan de orde geweest, zoals:  

      Wie willen wij met de website bereiken?   

      Uiteraard de huurders, dat is onze prioriteit.   

     

      Wat willen wij laten zien?   

      Wie de Huurdersraad Vidomes is en waar hij voor staat.  

  

      Wat willen wij melden?   

      Waar informatie te vinden is.   

      Wat de huurder kan doen bij vragen.   

      Hoe wij te bereiken zijn.   

      Wanneer de inloop spreekuren zijn.   

      Kortom u zo goed mogelijk informeren.  

  

Reden waarom wij hebben gekozen voor een duidelijke en makkelijk opzet, waarin het 

prettig lezen is.   

Metafoor Groei en Ontwikkeling  

Het thema van de website Groei en Ontwikkeling staat niet alleen voor de groei en/of 

verbetering van de sociale voorraad woningen maar ook voor de groei van onze 

Huurdersraad. Een Huurdersraad die er wenst te zijn voor u, de huurders. Wij staan open 

voor suggesties, vragen en alles wat er speelt onder de huurders.  
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Wij willen laagdrempelig zijn en nemen elke vraag of suggestie serieus en zullen altijd 

proberen deze zo goed mogelijk te benaderen, te behandelen en te beantwoorden. Op 

deze wijze willen wij meegroeien met de wensen van de huurders.  

U kunt ons snel en effectief bereiken door het contactformulier in te vullen.   

  

 

Voor de Metafoor hebben we gekozen voor een bouwplan in uitvoering in Palenstein, 

gelegen aan de Florens van Brederodelaan te Zoetermeer. Op 1 juni 2016 - op dezelfde 

tijd dat de Huurdersraad is gestart met de ontwikkeling van haar website - zijn alle 

bewoners verhuisd uit de Florens van Brederodeflat. Deze staat thans leeg en de 

voorbereidingen voor de sloop zijn gestart. Op deze plek worden grote galerijflats 

gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Er worden 28 sociale huurwoningen 

gebouwd in twee kleine gebouwen en tevens komen er 48 eengezinswoningen. De 

verwachting is dat de eerste woningen in het vierde kwartaal van 2017 opgeleverd 

worden.  

Deze transformatie zal door ons worden gevolgd en wij zullen u hier elke drie maanden 

over informeren.   

Dit doen wij door middel van het vermelden van de stand van zaken en het plaatsen van 

een foto. Tegelijkertijd zullen wij elke 3 maanden een nieuwsbrief maken van de Groei en 

Ontwikkeling van de werkzaamheden van de Huurdersraad.  

Wij wensen u veel leesplezier!   

  

Bestuur Huurdersraad Vidomes  

  

  

  

  

  

  


