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KLEURENBUURT
Start eerste woning
Op 22 april a.s. start Ooijevaar met het groot onderhoud van de eerste woning van
de Bergblauwflat met goedkeuren van de bewoners. Zolang de coronamaatregels
van kracht zijn krijgen alle bewoners i.v.m. het Corona virus de mogelijkheid om
gebruik te maken van een compleet ingerichte logeerwoning gedurende de 13
daagse ingreep. Uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden in uw
woning krijgt u bericht over de planning.
Werk / studeerplek
Veel bewoners zijn op dit moment thuis aan het werk of aan het leren. Omdat we
begrijpen dat de werkzaamheden in uw flat soms voor geluidsoverlast zorgen
hebben wij de afgelopen week werk en studeerplekken gemaakt in Kleurrijk. Dit zijn
plekken waar rustig gewerkt kan worden op een veilig afstand van elkaar.

Spreekuur bewonerscommissie
De bewonerscommissie heeft normaal een spreekuur . Helaas kan dat op dit
moment niet doorgaan vanwege het corona crisis. Heeft u vragen of andere dingen
die u graag wil bespreken met de bewonerscommissie dan kunt u mailen naar
bc.kleurenflats@gmail.com of telefonische contact opnemen met de heer Laterveer
via telefoonnummer: 06 8309 8690.
Onderzoek flora en fauna
Om te onderzoeken welke flora en fauna er aanwezig is op de Bergblauwstraat en
Panneroodstraat lopen er, soms ook avonds en in het weekend, onderzoekers rond
van van der Goes en Groot. Deze dragen gele hesjes.

Spreekuren ZVH en Ooijevaar
Martha Kross en Jill Horstman zitten elke werkdag tussen 8:30—9:30 uur voor u
klaar in de communicatie keet op het keten park van Ooijevaar. U bent hier van
harte welkom voor al uw vragen of opmerkingen. Natuurlijk op gepaste afstand.

Afval en grofvuil
Vanaf dinsdag 14 april zijn de afval ruimtes gesloten. U dient gebruik te maken van
de bovengrondse containers welke in het midden van de flat op de parkeerplekken
staan. Wanneer u afval niet in maar naast de containers of voor de oude
afvalhokken plaatst riskeert u een hoge boete!
Heeft u grofvuil? U kunt dit brengen naar het afvalbrengstation Zaanstad aan de
Symonspiersweg 7 Zaandam. Is het voor u niet mogelijk om het zelf te brengen dan
kunt u ook een ophaal afspraak maken via: https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/
grofafval-afspraak
of scan deze QR code —>
U kunt grofvuil alleen aanbieden als u van te voren een afspraak
heeft gemaakt.

Colofon en wie-is-wie
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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:
teambewonersbegeleiding@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

