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     Nieuwsbrief 13 juli 2017 

 

Beste lezers, 

 

Deze nieuwsbrief informeert u over de aanpassingen op onze website. 

 

Op 12 juli 2017 hebben wij de onderstaande stukken aan alle, bij ons bekende, 

bewonerscommissies digitaal verstuurd.  

 

Onder het kopje nieuws kunt u de volgende stukken inzien: 

1. Biedingen 2017. 

Dit zijn de biedingen van Vidomes aan de gemeenten van de diverse regio’s met 

de bijbehorende infographics. 

De biedingen dienen elk jaar voor 1 juli bij de gemeenten ingediend te worden. 

Deze biedingen zijn een jaarlijkse aanvulling op de prestatieafspraken. De 

Huurdersraad Vidomes heeft hierin een grote betrokkenheid en kunnen zich 

achter deze biedingen stellen. Wij zijn van mening dat er goede biedingen zijn 

neergelegd voor het komende jaar. 

Gezien de complexheid van deze biedingen kunnen wij ons voorstellen dat er 

vragen zijn. Deze willen wij graag beantwoorden. U kunt hiertoe uw vragen op de 

mail aan onze toesturen. U vraag wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst door 

ons beantwoord. 

Op de website staan alle brieven en infographics van de regio’s. De 

bewonerscommissies hebben de brieven en infographic van hun regio reeds via de 

mail ontvangen. 

 

2. Leuke foto! 

Zomaar een zonnige dag in Zoetermeer. Onze vicevoorzitter was op weg naar huis 

en zag hoe gezellig de bewoners het met elkaar hadden gemaakt. Geweldig! Dat 

willen wij graag met u delen. Heeft u ook foto’s van dergelijke mooie 

leefbaarheidsacties zonder inmenging van derden, deelt deze dan met ons. Wij 

plaatsen deze graag op onze website. 

 

3. Thema-avond Vastgoedkwaliteit. 

In samenwerking met Vidomes organiseren wij een thema-avond 

Vastgoedkwaliteit. Deze avond wordt gehouden op donderdag 5 oktober 2017, 

aanvang 19.30 uur. Bij deze avond worden de bewonerscommissies uitgenodigd 

en enkele bewoners. Hoe de thema-avond er uit komt te zien, wordt ca. 4 weken 

voor datum met de bewonerscommissies gecommuniceerd. Zet deze datum alvast 

in uw agenda! 

 

4. Huisvesting Huurdersraad. 

Het is bijna zover. Huurdersraad Vidomes krijgt andere huisvesting. Wij blijven in 

Zoetermeer en verhuizen medio augustus naar onze nieuwe locatie.  
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Zodra wij weten wanneer wij onze intrek kunnen nemen, berichten wij u. Ons 

nieuwe adres wordt: Van ’t Hoffplein 1, 2725 EA  Zoetermeer.  

 

5. Opzegging samenwerking door bewonerscommissie Muziekbuurt 

Rijswijk. 

De bewonerscommissie Muziekbuurt Rijswijk heeft onze Huurdersraad laten weten 

de samenwerking te willen verbreken. Wij hebben geantwoord dit te betreuren. 

Dit betekent dat de bewoners van de muziekbuurt Rijswijk bij calamiteiten en of 

vragen zich rechtsreeks met ons in verbinding kunnen stellen. Wij zullen de 

belangen van de huurders blijven behartigen. Ook zullen wij alle mail, 

nieuwsbrieven e.d. aan de bewonerscommissie blijven toesturen. Zodat zij wel op 

de hoogte blijven van de activiteiten van de Huurdersraad. 

 

6. Huurdersraad Vidomes 1 mei 2016 – 1 mei 2017. 

Het eerste jaar van onze Huurdersraad zit er op. Helaas hebben wij op dit 

moment 4 vacatures. Wij hebben al diverse pogingen ondernomen om nieuwe 

kandidaten te werven. Echter zonder resultaat. Wij zoeken collega’s voor 

Zoetermeer (1), Delft (2) en Rijswijk (1). 

Nogmaals willen wij een oproep doen en vragen u om bij belangstelling voor de 

functie van algemeen bestuurslid ons te benaderen.  

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief,  

 

Het bestuur van de Huurdersraad Vidomes. 

 


