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KLEURENBUURT
Groter of kleiner wonen
Er hebben veel bewoners aangegeven tijdens de huisbezoeken van Martha Kross en
Jill Horstman te willen verhuizen naar een ruimere woning.
Woont u in een 4-kamerwoning (minimaal 3 slaapkamers) en zou u het misschien
zien zitten om naar een kleinere woning te verhuizen, meldt u zich dan aan bij
Martha Kross of Mirill Brands via Teambewonersbegeleiding@zvh.nl. Die kunnen u
koppelen aan bewoners die eventueel met u zouden willen ruilen.

Heeft u aangeven te willen verhuizen naar een ruimere woning dan zijn er twee
manieren om te kunnen verhuizen:
Woningnet
U kunt via woningnet reageren op woningen die beschikbaar komen. Of u de
woning ook daadwerkelijk krijgt, hangt af van hoelang u bent ingeschreven en uw
woonduur. Bent u pas heel kort ingeschreven, dan kan het best even duren, bent u
al heel lang ingeschreven, dan komt u waarschijnlijk snel in aanmerking voor een
nieuwe woning. Eengezinswoningen hebben vaak een langere wachttijd dan
appartementen, houd u hier rekening mee. ZVH kan dit proces niet versnellen.
Woningruil
U kunt ook met iemand ruilen van woning. De regels en
voorwaarden hiervoor leest u op: https://www.zvh.nl/regels-envoorwaarden-bij-woningruil of scan deze QR code —>
U kunt uw woning aanmelden op www.woningruil.nl. Zo kunt u niet
alleen zien welke woningen beschikbaar zijn voor woningruil maar
kunt u ook makkelijker in contact komen met andere huurders.

Besluitvorming Panneroodstraat
Om zorgvuldig en weloverwogen een besluit te kunnen nemen over het mogelijke
groot onderhoud van de Panneroodstraat gaan er de komende periode diverse
onderzoeken in de Panneroodstraat plaatsvinden.
Respect voor elkaar
Het zou onnodig moeten zijn om te vragen, maar helaas. Spugen vanaf uw woning
naar beneden, of brandende sigaretten gooien is naast disrepectvol voor de
werklui en een ieder die voorbijloopt ook gevaarlijk. Wij verzoeken u vriendelijk
toch dringend dit niet te doen.

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:
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

