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KLEURENBUURT
Bewonersbijeenkomst 11 december
Op 11 december 2019 was de bewonersbijeenkomst. Deze bijeenkomst is goed
bezocht. Voor de bewoners die niet aanwezig waren, hebben wij de meest gestelde
vragen opgeschreven:
De afvalcontainers worden uit de flat gehaald. Hebben de nieuwe
containers voldoende capaciteit?
De gemeente zorgt voor het ophalen van het afval, de hoeveelheid containers en
frequentie van legen is door de gemeente berekend op het aantal huishoudens.
Hoe ziet de keuken er na de renovatie uit?
We hebben de mogelijkheid geboden om in een gerenoveerde woning in de
Vermiljoenflat te kijken. In het renovatieboekje dat u heeft ontvangen bij het
huisbezoek vindt u foto’s en een beschrijving van de nieuwe keuken.
13e etage: mag de bergingswand keuken/berging worden verwijderd en
is dit eventueel mogelijk tegen bijbetaling?
Tijdens de renovatie wordt de indeling van de woningen niet gewijzigd, dit wordt
ook niet als extra optie aangeboden.
Waar moet ik ruimte maken voor de renovatie in mijn woning?
U ontvangt voor de start van de werkzaamheden een dagkalender. Hierin wordt per
dag beschreven waar gewerkt wordt. De keuken, badkamer en het toilet moeten
geheel leeggemaakt worden. Verder moeten alle kozijnen bereikbaar zijn met een
pad vanuit de voordeur, en de zone bij de kozijnen en radiatoren moet vrij zijn voor
werkzaamheden.

Meer dan 70% van de bewoners is akkoord!
Op 20 januari 2020 zijn alle akkoordverklaringen geteld, 117 bewoners hebben ingestemd met
het renovatieplan. Dit zorgt voor een instemming van 76,5%!
Ooijevaar start de komende periode met het inrichten van de bouwplaats. U wordt hierover
geïnformeerd per brief. Houd daarom de komende periode uw brievenbus goed in de gaten!
Start keuzegesprekken
Ooijevaar zal aan de bewoners van de eerste streng (een streng is 12/13 woningen boven
elkaar) binnenkort het keuzeboekje sturen. Hierin staan alle keuzemogelijkheden. Na het
versturen zal er een afspraak worden ingepland zodat u ook echt de tegels en kleuren kunt zien.
De andere bewoners ontvangen het keuzeboekje op een later moment.
Vanaf DATUM is het keuzeboekje zichtbaar op de website: https://www.nieuwekleuren.nl/ onder
het kopje keuzegesprekken.
Kleurrijk
Waarschijnlijk kent u Kleurrijk al van buiten maar stapt u vooral ook eens naar binnen. Voor een
kop koffie aan de stamtafel, het meewandelen met de wandelclub of wellicht heeft u een leuk
idee voor de buurt en kunnen wij u ondersteunen in de totstandkoming daarvan. Er wordt
regelmatig iets georganiseerd voor kinderen en jongeren, van huiswerkondersteuning tot samen
gamen en koken. En er is een kinderbibliotheek in Kleurrijk waar u met uw kind een boek kan
lezen of lenen.
Heeft u vragen over welzijn, wonen, zorg, scholing, werk, dagbesteding, financiën, (geestelijke)
gezondheid of relaties? Met al uw vragen kunt u terecht in Kleurrijk.
Sociaal wijkteam maandag tot en met vrijdag 10:00 tot 12.00 uur
Taalspreekuur woensdag 10:30 tot 12:00 uur
Sociaal wijkteam de Woonmolen van 13:00 tot 16:00 uur
Sociaal wijkteam de Papiermolen maandag en woensdag 9:00 tot 12: 00 uur
De agenda met alle activiteiten kunt u elke maand bij het sociaal wijkteam ophalen of zien op:
https://swtzaanstad.nl/peldersveld-plus-hoornseveld/wat-doen-wij/maandagenda
Kunt u iets heel erg goed waar anderen iets aan kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld omgaan met
administratie en formulieren? Of klussen? Of leuke dingen doen? Of iets heel anders? Het Sociaal
Wijkteam pakt problemen én kansen graag samen met u aan om u op weg te helpen.
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

