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KLEURENBUURT
Evaluatie groot onderhoud
Is uw woning opgeleverd? Martha Kross neemt na de werkzaamheden telefonisch
contact met u op voor een evaluatiegesprek. Hierbij wordt met u gekeken wat er
goed ging maar ook waar het nog beter kan voor zowel ZVH als Ooijevaar.

Doe niet zo maar open en trap niet in de babbeltruc!
Nu het groot onderhoud aan de Bergblauwflat weer van start is gegaan doet zich
een vervelend verschijnsel voor. Onbekenden bellen aan en proberen met een
mooie smoes uw huis binnen te komen. Hun doel? Uw geld en andere waardevolle
bezittingen stelen!
Babbeltruc

Inbrekers kunnen aanbellen met een smoesje en zo uw huis binnenkomen. Dit heet
een babbeltruc.
Babbeltrucs worden door zowel keurig uitziende als juist zielig uitziende personen
gepleegd. Soms doen dieven zich voor als meteropnemer of reparateur. Of ze
vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt.
Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn heel handig met hun
smoezen!
Wees gezond wantrouwig aan de deur!
Bouwbedrijf Ooijevaar komt écht niet om 20.00 uur 's-avonds nog het balkon bij u
opmeten. Of zomaar even 'bouwmaterialen' brengen.
Bewonersbegeleiders van ZVH en bouwbedrijf Ooijevaar maken - net als ZVH eerst met u een afspraak aan de telefoon. Dan weten wij zeker dat u thuis bent en
u weet waarom wij op bezoek komen. Bovendien dragen al deze mensen een
identiteitsbewijs bij zich. U kunt hier altijd om vragen.
Ook kunt u, als u het echt niet vertrouwt, de politie bellen (112). Geef dan een zo
goed mogelijk signalement van de persoon (of personen), de richting waarin hij
verdwenen is en de gegevens van eventuele voertuigen.
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Spreekuur ZVH en Ooijevaar
Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u afdekfolie afhalen dat tijdens het
spreekuur.
Elke maandag tot en met donderdag tussen 8:30 - 9:30 uur hebben ZVH en
Ooijevaar spreekuur in de communicatie keet (oranje blauwe hokjes op het
grasveld tussen de Bergblauwstraat en Panneroodstraat).
Grofvuil en afval
Vanaf april zijn de bovengrondse containers in gebruik. Helaas staat er ook vaak
(grof)vuil naast de containers, dit zorgt er voor dat de huisvuil containers niet altijd
geleegd kunnen worden.
Wij vragen u daarom ook met klem om geen (grof)vuil naast de containers te
plaatsen zodat iedereen netjes zijn huisvuil kwijt kan.
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.
Aanbied plaats
grofvuil

Colofon en wie-is-wie
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