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Betreft: Afsluiting entree van jouw toren 
  
 
Beste bewoners van Eenheid xxx, 
 
Naar aanleiding van grote onduidelijkheden en het gebrek aan communicatie van DUWO omtrent het afsluiten 
van jouw toren voelt de Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) zich genoodzaakt deze brief te versturen om 
jou juist te informeren en tot actie te doen bewegen. 
 
De Vereniging Bewoners Uilenstede heeft zich de afgelopen tijd ingezet om de torens te Uilenstede op een 
acceptabele manier af te sluiten. DUWO heeft in 2017 naar aanleiding van verschillende incidenten besloten 
de torens af te sluiten. Er is een pilot uitgevoerd in twee gebouwen. Aan de hand van deze pilot hebben wij 
onze feedback aan DUWO kenbaar gemaakt. Een van de grootste zorgen van de VBU was destijds dat 
DUWO één centraal intercom-/belsysteem voor ogen had. De VBU is hierop tegen. 
 
De VBU werd recent plots medegedeeld door DUWO dat de afsluiting van de torens al aanbesteed was en 
nog dit jaar zou plaatsvinden. DUWO zal slechts twee bellen in de gang, en één intercomtelefoon per eenheid 
installeren. Wel wordt het volume van de bel instelbaar.  
 
De VBU heeft een ongevraagd advies uitgebracht aan DUWO, waarin uiteengezet wordt waarom wij tegen het 
plan van DUWO zijn: 
• Wanneer er bij één bewoner wordt aangebeld, zullen veertien mensen opgeschrikt worden. De 

centrale bellen moeten namelijk luid genoeg zijn om in alle veertien kamers door te dringen.  
• De frequentie van aanbellen zal veertien keer zo hoog zijn als in de huidige situatie, omdat er slechts 

een centraal belsysteem komt voor alle veertien bewoners. Dit zal enorme overlast veroorzaken, zeker 
in de nachtelijke uren.  

• De veiligheid zal er niet op vooruit gaan, omdat bewoners niet weten of huisgenoten bezoek 
verwachten. Iedereen zal worden binnengelaten.  

• De privacy van bewoners wordt aangetast, omdat iedereen weet dat er bezoek voor de deur staat.  
 
Uit een door de VBU uitgezette enquête blijkt dat ook jullie grotendeels tegen het afsluiten van de torens zijn 
op deze manier: meer dan 80% is tegen een centraal intercom-/belsysteem. Indien er, zoals de VBU wil, een 
intercom en bel per individuele kamer wordt geplaatst, is meer dan is 75% wél voor het afsluiten van de 
torens. 
 
DUWO heeft nooit gereageerd op de meningen van deze bewoners. Ondertussen heeft DUWO besloten plots 
grote haast te zetten achter dit project. De VBU heeft via bewoners moeten vernemen dat de werkzaamheden 
reeds van start zijn gegaan in toren A. De bewoners zijn hier pas anderhalve werkdag van tevoren over 
geïnformeerd. Aangezien dit project een grote impact zal hebben op jouw leefsituatie, voelen wij ons 
genoodzaakt om jou hierover te informeren. 
 
Ben jij tegen het besluit van DUWO jouw toren af te sluiten met een centraal intercom-/belsysteem? Zet dan 
jouw naam en handtekening op het bijgevoegde petitieformulier en lever deze in bij de VBU. Met al deze 
handtekeningen zal de VBU DUWO confronteren met de grote onvrede over deze situatie. 
 
Wil je uitgebreidere informatie over het afsluiten van de torens, check dan www.vbu.nl/petitie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Vereniging Bewoners Uilenstede 
 
 
 
 
Joeri Mokkink 
Voorzitter 


