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Maak uw balkon vrij!

KLEURENBUURT

Nieuw: Spreekuur Ooijevaar op maandag en donderdag
In de Nieuwsbrief van november vorig jaar vertelden we u dat u uitvoerder Marc Smit (of Marianne Lukkien of
de mensen van de BC) altijd mag benaderen met uw vraag of klacht. Het doet ons goed dat u de mensen van
Ooijevaar weet te vinden.
Maar de medewerkers bouwplaats hebben ook een deadline. Daarom zij ze niet altijd aanwezig in hun kantoor.
Ook kunnen niet alle vragen of klachten direct worden beantwoord of opgelost. Om meer gestructureerd met
uw vragen en klachten om te gaan, houdt bouwbedrijf Ooijevaar vanaf deze week ook wekelijks spreekuren.
Deze vinden plaats op maandagochtend tussen 9:00 – 10:00 uur en donderdagmiddag tussen 15:00 – 16:00 uur.
Bewonersconsulente Jill Horstman zal u dan te woord staan in het tijdelijke kantoor van Ooijevaar (de voormalige
dokterspost).

Geen schotelantenne op nieuw balkon.

Is uw woning nog niet aan de
beurt voor de aanpak? Maak toch
alvast uw balkon leeg.
Sommige werkzaamheden zijn
weersafhankelijk, zoals het herstellen van het beton. Als het
lukt, werkt Bouwbedrijf Ooijevaar
vóóruit, ook al is uw woning nog
niet aan de beurt. Dat betekent
dat uw antenne/schotel van de

gevel of de balustrade moet. Ook
bloempotten, kasten, tafels en
wasrekken moeten alvast van uw
balkon.
Voor heel de Indigo-flat geldt
eigenlijk: maak uw balkon vrij,
dan kan Ooijevaar erbij!
NB 1: Doe uw balkondeur op slot.
Dat voorkomt ongenode gasten.

NB2 Heeft u hulp nodig bij het
leeghalen van uw balkon?
Meld dit dan snel bij ZVH of bij
Ooijevaar. Als de bouwmensen
tijdens de werkzaamheden uw
spullen van uw balkon aantreffen moeten weghalen, kost dat
geld. Deze kosten zal ZVH bij u in
rekening brengen.

Start bouw linker-entree

Heeft u een schotelantenne?
Deze kan na oplevering van uw
vernieuwde woning niet zomaar
worden teruggeplaatst. ZVH heeft
namelijk een schotelantenne beleid. Daarin staat dat huurders
van ZVH geen schotels mogen
monteren aan de balustrade of
gevel. Op het balkon geplaatste
schotels mogen bovendien niet
zichtbaar zijn vanaf de straat.
Tegenwoordig zijn er goede alternatieven zoals digitale televisie en
internet.
Het plaatsen van een schotelantenne is alleen toegestaan
onder de volgende voorwaarden:
• U mag in elk geval NIET zelf
boren in kozijnen of dakranden.
Op aanvraag kan ZVH dit voor
u laten doen;
• De schotel mag alleen aan
de binnenzijde van het balkon
worden geplaatst op een losse
poot, deze mag niet verankerd
zijn op of aan het balkon of de
gevel.
• De schotel moet zó vastgemaakt worden dat er geen

gevaar kan ontstaan, bijvoorbeeld
bij storm.
• Er mag geen schade ontstaan
aan de woning of het woongebouw.

• De schotel mag niet worden
aangebracht in de gemeenschappelijke ruimten van het woongebouw, zoals galerijen of aan de
eindgevel van het woongebouw.

Wat gebeurt er als u een schotel niet volgens de regels plaats?
De linker entree van de Indigoflat is in de afgelopen weken geheid en de oude ingang is afgebroken. Komende
weken werkt bouwbedrijf Ooijevaar aan de nieuwe entree.
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ZVH controleert op naleving van de regels. Overtreders worden gewaarschuwd
over de vervolgstappen.
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Afvalbeleid
Zaanstad

nieuws

KLEURENBUURT
Opzeggen gas niet nodig

Sinds vorig jaar staan er bovengrondse containers voor afval voor
de Indigoflat. Gemeente Zaanstad
gaat strenger controleren op
naleving van de regels over afval en
grofvuil. Zo kan het neerzetten van
uw vuilniszak náást de container,
een boete opleveren van € 127, -.
Tip van huismeester Jos Konijn:
‘Maak uw vuilniszak niet te zwaar
en te groot. Dan is het makkelijker
om de zak ín de bovengrondse
container te gooien.’
Er hangen al posters in de flat
waarop staat wat de regels zijn.

Hiernaast drukken
nogmaals voor u af:

wij

ze

Colofon en wie-is-wie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van woningcorporatie ZVH, en is samengesteld in samenwerking met de Bewonerscommissies 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.
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Marianne Lukkien,
bewonersbegeleider ZVH,
tel. (075) 68 11 736,
projectkleurenflats@zvh.nl

Inloopspreekuur bewonerscommissieruimte in de Indigoflat (hoofdingang)
Iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur
en woensdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Bewonerscommissie, voorzitter:
Bram Laterveer, tel: (075) 63 15 007,
bc.kleurenflats@gmail.com

Spreekuur Ooijevaar
Locatie: voormalige dokterspost M.L.
Kingweg. Elke maandagochtend van 9:00
tot 10:00 uur en donderdagmiddag van
15:00 tot 16:00 uur

Inloopspreekuur in buurtcentrum
Kleurrijk
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur.

Moet u uw energieleverancier vertellen dat in uw vernieuwde woning geen gas meer wordt
gebruikt?
Nee, dat is niet nodig. Netbeheerder Liander is het bedrijf dat
(energie-)kabels en (gas-)leidingen aanlegt. Zij onderhouden
contact met alle Nederlandse

energieleveranciers. Tijdens de
renovatie van uw woning haalt
Liander de oude meters weg. Als
extra service informeren zij de
energieleveranciers welke wonin-

gen geen gas meer gebruiken in
de flat. U hoeft dus zelf niets op
te zeggen.

Energiecoaches gestart

In januari zijn de energiecoaches gestart. Zij komen op afspraak bij u thuis met hun vragenlijst. Samen met
u gaan zij uw woning door. Met uw antwoorden geven de Energiecoaches advies over uw energieverbruik.
Misschien kunt ook u geld besparen op verlichting, verwarming, waterverbruik of apparaten die op stand-by
staan. Uw energiecoach vertelt u ook hoeveel besparing ander gedrag u kan opleveren.
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