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Aan alle omwonenden van locatie Het Uiterjoon 

 

 

 

 

Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst over werkzaamheden 

Datum:  25 januari 2022 

 

 

 

Beste buren,  

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een beknopte informatiebijeenkomst over de werkzaamheden 

aan Het Uiterjoon in de komende periode. Verder informeren we u in deze brief over enkele 

actuele werkzaamheden.  

 

Informatiebijeenkomst  

Samen met aannemer Weboma praten wij u bij over de lopende werkzaamheden en kijken 

wij vooruit naar de wat langere termijn. Vervolgens kunt u uw vragen over de bouw stellen 

aan de aannemer. De bijeenkomst is op dinsdag 1 februari 2022 van 19:00 tot 20:00 

uur en vindt digitaal plaats, via Zoom. Ons advies is om in te loggen via een computer of 

laptop, dan hoeft u in principe geen app te downloaden. De inloggegevens en handleiding 

vindt u in de bijlage.  

Later organiseren wij nog een aparte bijeenkomst over het ontwerp van Het nieuwe 

Uiterjoon. Aan de buitenzijde verandert er vrij weinig aan het pand, de hoogte en 

afmetingen blijven ongeveer gelijk.  

 

Actueel nieuws over de bouw 

Rond Het Uiterjoon wordt er terrein afgezet als bouwplaats, zie ook de tekening op pagina 2.  

 

• Vanaf 1 februari 2022 wordt een deel van het trottoir en de parkeervakken aan de 

voorzijde van het pand afgezet met bouwhekken. Zie het groene deel in tekening. Er 

worden verkeersborden geplaatst met voetgangers overstekken op de kopzijde van 

de bouwhekken.  

• Vanaf 1 april 2022 wordt de bouwplaats vergroot over de gehele voorzijde van het 

pand. Zie het groene en rode deel in de tekening. Dan wordt dus het gehele trottoir 

en alle parkeervakken voor het pand in gebruik genomen als bouwplaats.  

• De brievenbus en de AED worden verplaatst naar een andere plek in de wijk. Wij 

laten zo spoedig mogelijk weten waarheen.  

 

Contact 

Actueel nieuws over de werkzaamheden vindt u ook op www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon. 

Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan de uitvoerder van Weboma, Peter de 

Brabander, of de assistent-uitvoerder, Desny Wijsbroek. Zij zijn bereikbaar via mailadres 

hetuiterjoon@weboma.nl of via telefoonnummer 0174-225600.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tessa Jeans 

Manager Vastgoed & Services 

 

 

 

http://www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon
mailto:hetuiterjoon@weboma.nl
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Handleiding Zoom voor 1 februari 2022 
 

Advies: via computer of laptop 
 

We adviseren een computer of laptop te gebruiken. In dat geval hoeft u geen programma of 

app te downloaden.  

 

Een paar minuten voor de bijeenkomst gaat u op internet naar  

https://bit.ly/uiterjoon  

Als het goed is, komt u dan direct in de wachtkamer (‘waiting room’). Daar leest u dat de 

gespreksleider van de avond (de ‘host’) u spoedig zal toelaten tot de bijeenkomst.  

 

Werkt de link op uw computer niet naar behoren, ga dan naar:  

www.zoom.us 

Klik rechtsboven op ‘Join a meeting’. Daarna voert u de volgende gegevens in:  

Meeting ID: 862 1605 3979 

Passcode: 436875 

Dan komt u alsnog in de wachtkamer.  

 

Alternatief: via smartphone of tablet/iPad 
 

Doet u mee vanaf een smartphone of tablet en heeft u de Zoom-app nog niet, ga dan ruim 

voordat de bijeenkomst begint naar www.zoom.us/join 

U krijgt dan de optie om de app te downloaden en te installeren. Een gratis account is 

voldoende.  

 

Heeft u de app geïnstalleerd, dan opent u een paar minuten voor de bijeenkomst de app. 

Klik op Join (meedoen) en voer de gevraagde gegevens in:  

Meeting ID: 862 1605 3979 

Passcode: 436875 

U komt dan in de wachtkamer (‘waiting room’). Daar leest u dat de gespreksleider van de 

avond (de ‘host’) u spoedig zal toelaten tot de bijeenkomst.  

 

Tijdens de bijeenkomst: tips 
 

Microfoon 

Bij binnenkomst in het overleg is uw microfoon gedempt. Als u iets wilt zeggen, klikt u op 

het microfoontje. Dat kunt u ook weer op stil zetten. Dat is handig wanneer u opeens veel 

omgevingsgeluid om u heen hebt, van huisgenoten bijvoorbeeld.  

De gespreksleider, Arjan Kaashoek, kan de microfoon van alle 

deelnemers op stil zetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de 

presentaties.  

 

Beeld / camera 

Bij binnenkomst staat uw camera aan. U kunt deze zelf uit en weer aan zetten, maar wij 

hopen dat de deelnemers hun camera aan laten. Dat is beter voor de sfeer in het overleg, 

zoals u zich wellicht kunt voorstellen. Bij een gewone, fysieke bijeenkomst loopt u immers 

ook niet onherkenbaar rond.  

 

Iets zeggen? Steek uw hand op 

Wilt u het woord krijgen? Net als in een gewone bijeenkomst steekt u dan 

uw hand op. Dat kunt u gewoon voor de camera doen, maar bij veel 

mensen is het handiger wanneer u dit digitaal doet: klik op het handje.  

 

Een Chat-bericht kan ook 

U kunt uw vraag ook stellen via een berichtje in de chat. Dit komt uit bij de gespreksleider.  

 

https://bit.ly/uiterjoon
http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/join

