December 2019

nieuws

KLEURENBUURT
11 december bewonersbijeenkomst
Woensdag 11 december a.s. houdt ZVH de bewonersbijeenkomst voor de
Bergblauwstraat. Komt u ook? U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom bij de
Westzijder kerk aan de Westzijde 75 te Zaandam.

Het programma voor 11 december
19.00 uur
Inloop, koffie en thee staat klaar.
19.30 uur
19.40 uur
20.00 uur
20.15 uur
20.35 uur

Welkom door Franck Storm, bestuurder
ZVH.
Architect Iskandar Pané presenteert het
laatste ontwerp.
Jill Horstman van bouwbedrijf Ooijevaar
vertelt over de huisbezoeken.
Siem Goede en Franck Storm vertellen
over het Sociaal Plan en de
huuraanpassing.
Slotwoord en einde van de presentaties.

Hierna is er voldoende ruimte om uw vragen persoonlijk
te stellen bij de verschillende marktkramen onder het
genot van een hapje en een drankje.
21.30 uur

Einde van de avond.

Bereikbaarheid Westzijder kerk
Met de fiets rijdt u in ongeveer 8 minuten naar de Westzijder kerk. Nabij de kerk is
voldoende parkeergelegenheid voor uw fiets.
Als u met de auto wilt komen is het raadzaam te parkeren op parkeerterrein de
Behouden Haven welke naast de kerk ligt. Hier kunt u voor €2,50 per uur
parkeren. In de rest van de omgeving kunt u maximaal 2 uur betaald parkeren.
ZVH zet ook een pendelbus in. De pendelbus brengt u kosteloos naar de
Westerzijder kerk. De pendelbus staat klaar vóór de flat en vertrekt om 18.30 uur.
Om 18.50 uur vertrekt de bus voor de 2e ronde.
Wilt u gebruik maken van de pendelbus dan dient u zicht aan te melden bij
bewonersbegeleider van ZVH Martha Kross, via telefoonnummer (075) 681 1707.

Start huisbezoeken vanaf 12 december
Bouwbedrijf Ooijevaar zal na de bewonersbijeenkomst starten met de
huisbezoeken. Jill Horstman komt op afspraak bij u langs en bekijkt uw woning op
aanpassingen en bespreekt met u of u ergens hulp bij nodig heeft.
Na het ontvangen van deze brief kunt u worden gebeld voor het maken van een
afspraak. Wilt u zelf een afspraak inplannen neemt u dan contact op met Jill
Horstman via telefoonnummer 072 511 8696.
Instemmen met het renovatieplan
Tijdens het huisbezoek krijgt u ook het renovatieplan. Hierin wordt uitgelegd wat
er gebeurt met uw woning en de rest van de flat. Ook vindt u terug hoe zaken
tijdens de bouw verlopen, en hoe lang de werkzaamheden duren.
Om te kunnen starten met de uitvoering, moet 70% van de bewoners van de flat
akkoord gaan met het renovatieplan. Sneller akkoord betekent ook dat we sneller
kunnen starten met de bouw.
Colofon en wie-is-wie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van woningcorporatie ZVH, en is samengesteld in samenwerking met de
Bewonerscommissie Kleurenbuurt. Hoewel we bij de informatie alle zorgvuldigheid betrachten, kunnen aan deze nieuwsbrief
geen rechten worden ontleend.
Reparatiemeldingen, vragen over
de huurbetaling of verhuur:
Woningcorporatie ZVH:
Maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur
Tel. (075) 68 11 711 of e-mail
info@zvh.nl
Huismeester ZVH:
Jos Konijn, tel.: (075) 68 11 767

Bewonersbegeleider ZVH:
Martha Kross, tel (075) 68 11 707
e-mail: info@zvh.nl
Ooijevaar | bevlogen bouwers:
Jill Horstman tel 072 511 8696
e-mail: kleurenflats@ooijevaar.nl

Bewonerscommissie Kleurenflats:
Voorzitter: Bram Laterveer,
Spreekuur:
Donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur
Adres: Indigoflat 310 (grote hal)
e-mail: bc.kleurenflats@gmail.com

