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Huis niet opgeruimd?
Dan betalen!
Bewoners die bijna aan de beurt
zijn met de verbouwing, krijgen
een bezoek van bewonersconsulent Jill Horstman van Bouwbedrijf Ooijevaar. Jill geeft aan,
wat u als bewoner moet opruimen. Dit is nodig zodat de
medewerkers van Ooijevaar direct
aan de slag kunnen. Uit ervaring
weet ze, dat dit niet altijd gebeurt.
Niet-opruimen vertraagt de bouw
zomaar met een halve dag.
Afgesproken is, dat ZVH of
Ooijevaar in dat geval een
bureau inschakelt, die de spullen snel uit de weg kunnen
ruimen. Hieraan zijn echter kosten verbonden. Ruimt u niet op?
Dan worden de opruimkosten
aan u doorberekend!
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Containers en grof vuil
Sinds 13 november staan er containers aan de voorkant van de
Indigoflat. Er is één container voor
papier (kranten, karton, papieren
verpakkingen) en 3 containers
voor huishoudelijk afval.
De containerruimte beneden, in
de flat, is niet meer bruikbaar voor
grofvuil. Voor het grofvuil wordt
naast de afvalcontainers een hek-

werk geplaatst. Daarachter kan
het grofvuil worden neergezet.
Elke maandag komt afvalverwerker HVC het grofvuil weghalen.
Na de renovatie komt de ruimte
voor grofvuil te vervallen. U moet
dan zelf een afspraak maken met
HVC over de datum wanneer u
grofvuil aanbiedt zodat zij het
komen ophalen.

Ruimte Bewonerscommissie
Nu de entree van de Indigoflat ook wordt aangepakt, verdwijnt de spreekruimte van de Bewonerscommissie. Per januari 2018 zal het bewonersspreekuur gehouden worden in buurtcentrum Kleurrijk.
De tijden wijzigen niet. Het inloopspreekuur is iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur en woensdag
van 17.00 uur tot 19.00 uur.

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 in KleurRijk
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur.
Het adres van KleurRijk is Ds.M.L.
Kingweg 157A.

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

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

nieuws
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Evaluatie tijdens bouwstop
Tussen 1 en 9 november jl. lag de bouw voor een week stil. Er werden in die week
geen nieuwe woningen aangepakt. In plaats daarvan kwamen Bouwbedrijf Ooijevaar, de
bewonerscommissie en ZVH bij elkaar voor de evaluatie. In deze nieuwsbrief leest u wat
erover gezegd is.
Zeer tevreden
De bewonerscommissie en ZVH
zijn zeer tevreden over de gang
van zaken. De eerste 12 woningen in de 1e streng zijn opgeleverd naar tevredenheid van
de meeste bewoners. Klachten
worden door het team van Bouwbedrijf Ooijevaar goed opgepakt.
De eerste evaluaties leverden dan
ook gemiddeld een dikke 8 op! Er
waren ook punten van aandacht:
• De medewerkers van de bouwplaats moeten voorzichtiger
met de spullen van bewoners
omgaan. Zo is het niet de
bedoeling dat gereedschap op
bank of bed wordt neergelegd.

• Medewerkers bouwplaats
mogen met de bewonerslift.
Maar als ze bouwmateriaal
meenemen, moeten ze met de
bouwlift. Bouwbedrijf Ooijevaar
spreekt de medewerkers hierop
aan en u mag dat ook doen.
• Ook moeten ZVH en Ooijevaar
u nóg beter laten weten wat er
in de flat en rond uw woning
gebeurt. Sommige mensen
schrokken erg van de bouwplaats-medewerkers op de
steigers: ‘Loopt er ineens
iemand voor je raam langs!’
Zowel Bouwbedrijf Ooijevaar
als ZVH blijven hier alert op.

• Enkele bewoners waren negatief over de ingreep. De
Bewonerscommissie, ZVH en
Ooijevaar vinden dit erg jammer. Want iedereen doet zijn
uiterste best om het voor u zo
goed mogelijk te doen. Heeft u
klachten of vragen? Gaat u
dan naar Marc Smit (uitvoerder
bouwbedrijf Ooijevaar - zie
volgende bladzijde) of Bram
Laterveer (voorzitter Bewonerscommissie) of Marianne Lukkien
(bewoners begeleidster ZVH).
Door klachten te delen met
medebewoners worden ze niet
opgelost.
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Omgaan met medewerkers
bouwplaats

Marc Smit

Marc Smit en Jeﬀrey Bokhorst zijn
de uitvoerders van de Kleurenflats. Zij sturen de medewerkers
bouwplaats aan, zodat alle werkzaamheden in de goede volgorde,
op tijd worden gedaan. Zij en het
bouwteam begrijpen heel goed
dat de aanpak een flinke inbreuk
voor u betekent: ‘Daarom kunnen
bewoners met hun vraag of klacht
altijd bij ons terecht.’ Het bouwteam is elke werkdag van 7.00 tot
16.00 u op de werkplaats.

12 Wordt 13 dagen
De planning van 12 werkdagen is
uitgebreid naar 13 dagen. U ontving van ZVH een brief hierover.
In de uitwerking merkt Bouwbedrijf Ooijevaar dat dit zowel u als
bewoner én Ooijevaar meer lucht
geeft. In de eerste planning werd
er begonnen met slopen op werkdag 3. In de woon- en slaapkamer
vonder er dan nog werkzaamheden plaats.
In de nieuwe planning maakt
Ooijevaar eerst de woon- en slaapkamer af voordat er wordt gestart
met de overige werkzaamheden.
Zo heeft u de woon- en slaapkamer na 3 werkdagen weer tot uw
beschikking. Op werkdag 4 wordt
er gestart in de keuken, badkamer,
toilet en de slaapkamer(s) aan de
galerijzijde. Een stuk ﬁjner!

Kleurrijk
Er wordt volop gebruik gemaakt
van de faciliteiten in Kleurrijk. De
ontvangst van de WIFI wordt nog
verbeterd, maar verder is beheerder Soraya enthousiast: ‘De
ruimte gaat ‘s ochtends om 7.00
u open. Dan kunnen bewoners
hier nog even rustig koﬃe drinken
voordat ze aan het werk gaan.’ Er
zijn bewoners, vertelt ze, die elke
dag een warme maaltijd komen
eten. ‘Het eten is goed en het is
vaak gezellig ook. Soms nemen
mensen bewoners uit een andere
streng mee. Gewoon, omdat het
leuk is om samen te eten.’ Vaak
wordt via Facebook aangekondigd, wat er te doen is of wat er
gekookt wordt in Kleurrijk. Zie
hiervoor:
www.facebook.com/
kleurenbuurt

KLEURENBUURT

Houdt de douche schoon!
De douchefaciliteit bij Kleurrijk
staat ter beschikking voor de bewoners die in de verbouwing zitten.
Deze ruimte wordt ‘s ochtends en
‘s avonds gereinigd.
Verzoek aan u: Houd tussentijds
de douche voor elkaar schoon.
Dat betekent:
• Niet roken in de douche!
• Verwijder haren zoveel mogelijk;
• Veeg productresten (tandpasta,
zeep) na gebruik weg;
• Neem uw toiletartikelen en
handdoek mee terug naar huis.
• Op die manier kunnen uw buren
óók lekker douchen tijdens de
renovatie

Jeﬀrey Bokhorst
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