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nieuws

KLEURENBUURT
Eerste paal nieuwe entree
Op maandag 11 mei is de eerste paal de grond in gegaan. Hiermee is de bouw van

de nieuwe entrees officieel gestart.
Dagkalender
De bewoners van streng 1, 2 en 3 hebben inmiddels allemaal de dagkalender met
de planning ontvangen. Hierin staat welke werkzaamheden welke dag worden
uitgevoerd. Ook vraagt Ooijevaar u bepaalde ruimtes vrij te maken, zoals de
keuken, de badkamer en het toilet. Indien bijvoorbeeld de lampen niet op tijd door
u zijn verwijderd, worden hier kosten voor in rekening gebracht welke worden
ingehouden op uw vergoeding. Lees daarom de dagkalender goed door en neem bij
vragen contact op met Ooijevaar.

Duivenoverlast
Veel bewoners geven aan last te
hebben van duiven. Wij vragen u
daarom de vogels niet te voeren.

Werkzaamheden in huis
We begrijpen dat het groot onderhoud een mooie gelegenheid is om in huis ook
aan de slag te gaan. Wij raden u af om voor de werkzaamheden grote klussen te
gaan doen in huis, dit omdat bij het verwijderen van de verwarmingsbuizen gaten
ontstaan in uw vloer en beschadigingen aan de wand.
Tijdens de werkzaamheden die Ooijevaar uitvoert is het niet toegestaan zelf in huis
te klussen. Doet u dit wel dan heeft dit gevolgen voor de oplevering.
Afval, gooi het in de juiste afvalbak
Vanaf 14 april zijn de bovengrondse containers in gebruik. Helaas staat er ook vaak
vuil naast de containers. Wij vragen u daarom alleen huisvuil in de container te
gooien en dit er niet naast te zetten (u riskeert een hoge boete).
Tegenover de garages staan nog veel meer afvalcontainers voor onder andere
plastic, glas, papier en textiel.
Heeft u grofvuil? U kunt dit brengen naar het afvalbrengstation Zaanstad aan de
Symon Spiersweg 7 te Zaandam. Is het voor u niet mogelijk om het zelf te brengen
dan kunt u ook een ophaalafspraak maken via: https://www.hvcgroep.nl/zelfregelen/grofafval-afspraak
U kunt grofvuil alleen aanbieden als u van tevoren een afspraak heeft gemaakt.
Colofon en wie-is-wie
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