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De woningen zijn straks zo
goed geïsoleerd, dat de energie
besparing gegarandeerd uitkomt
op 37,25% van de huidige energiekosten. Straks heeft u een vrijwel
nieuwe woning die maandelijks
zeker € 2,50 minder kost dan nu.
De hoogte van die besparing kan
verder oplopen als u zuinig omgaat
met energie. Bewoners die in aanmerking komen voor huurtoeslag,
krijgen bovendien een deel van
de huurverhoging gecompenseerd.

Zij betalen straks nog minder.
Frank van Dooren van ZVH gaf
aan, dat de bewonerscommissie
alle gesprekken en onderhandelingen goed heeft voorbereid en
uitgevoerd: “Dankzij de bewonerscommissie ligt er een goed sociaal
plan. Dankzij ZVH blijft de woning
straks betaalbaar. We weten beiden
dat we het beste resultaat hebben
voorbereid voor onze bewoners,”
aldus Van Dooren.

Vermiljoenflat in voorbereiding
Woningcorporatie ZVH start in april
2017 met de voorbereidingen voor
de volgende flat die aangepakt zal
worden. Dat wordt de Vermiljoenflat.
De voorbereidingen bestaan onder
andere uit het kijken of er van iedereen de contactgegevens actueel
zijn en of er mensen in aanmerking
komen voor een logeerwoning.
De
bouwactiviteiten
in
de
Vermiljoenflat starten niet eerder
dan augustus 2018.

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.
Marianne Lukkien,
bewonersbegeleider ZVH,
tel. (075) 68 11 736,
projectkleurenflats@zvh.nl
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Huismeester ZVH: Jos Konijn,
tel.: (075) 68 11 767.
Bewonerscommissie, voorzitter:
Bram Laterveer, tel: (075) 63 15 007,
bc.kleurenflats@gmail.com
Inloopspreekuur in KleurRijk
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur.
Het adres van KleurRijk is Ds.M.L.
Kingweg 157A.

Inloopspreekuur bewonerscommissieruimte in de Indigoflat (hoofdingang)
Iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur
en woensdag van 17.00 tot 19.00 uur.
Zelf een afspraak maken voor een
huisbezoek?
U kunt contact opnemen met Jill
Horstman van bouwbedrijf Ooijevaar via
telefoonnummer 072 511 8696.
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4 April jl was er een bewonersavond in Partycentrum De Tulp aan de Barkstraat in Zaandam. Zo’n
120 geïnteresseerde bewoners kwamen op de avond af. Onder leiding van journalist Jeroen Dirks
vertelden bouwbedrijf Ooijevaar, architect CBRE/KAW, de Bewonerscommissie en ZVH over de
laatste stand van zaken. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste punten samengevat.
Applaus voor ontwerp
Architect Iskandar Pané van CBRE
presenteerde de laatste tekeningen
van het ontwerp voor de Indigoflat,
de gevels, entrees en de plint.
Hij liet ook foto’s zien van hoe het nu
is. Op die manier gaf hij de grootste
veranderingen aan:
* de gevels worden rustig doordat
overal dezelfde kleur grijs en beige
te zien is. De voor- en achtergevel
van de woning zijn straks gemaakt
van nieuwe robuuste kozijnen en
zijn voorzien van sterk isolerend

glas. Ook de borstweringspanelen
zijn van (dik) glas in de een grijsbeige kleur.
* Er komen draai-kiep-ramen in.
Deze zijn veel handiger en inbraakveiliger dan de schuiframen die er
nu zijn.
* De galerij wordt opgehoogd,
waardoor de opstap bij de voordeur
van de woning minder hoog wordt.
* Ook de begane grond wordt
ingrijpend veranderd. De nieuwe
entrees zijn straks alleen voor
bewoners met een sleutel toe-

gankelijk. Ze zijn transparant en
overzichtelijk, net als de gemeenschappelijke fietsenbergingen De
brievenbussen zitten op een
logische plek; via de hoofdentree
loopt u langs de brievenbussen
naar de liften. U kunt de voorstellen
van CBRE vinden op de nieuwe site
www.nieuwekleuren.nl/ontwerp/
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ZVH klaar voor de start
Directeur Frank van Dooren van
ZVH vatte de belangrijkste mijlpalen
samen tijdens de bewonersavond.
De overeenkomst met bouwbedrijf
Ooijevaar is rond, waardoor voor
ZVH alle kosten bekend zijn. De
Raad van Toezicht van ZVH stemde
in met het gunnings- en investeringsbesluit. De Welstandcommissie
van Gemeente Zaanstad ging
akkoord met het ontwerp.
De Bewonerscommissie is akkoord
met het sociaal plan (lees het artikel:
Resultaat dankzij bewonerscommissie). Daarmee zijn alle stappen
die ZVH moet doen, gedaan. ZVH
is er klaar voor en gaat graag voor u
aan de slag! Daarvoor is alleen nog
uw akkoord nodig!
Huisbezoeken gestart
Jill Horstman van bouwbedrijf
Ooijevaar is op 5 april gestart met
de huisbezoeken. De huisbezoeken
zijn bedoeld om u zo goed moge-
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lijk voor te bereiden op de aanpak.
Tijdens dit bezoek wordt u verteld
wat er precies gaat veranderen in
en aan uw woning.
U hoort van Jill welke maatregelen
u moet nemen zodat de bouwers
soepel en snel aan de slag kunnen
in uw woning. Zij vertelt ook hoe de
aanpak in zijn werk gaat en welke

overlast u kunt verwachten.
Na het gesprek met Jill komt
Marianne Lukkien van ZVH bij u op
bezoek. Marianne wil weten of alles duidelijk is na het gesprek van
Jill. Bovendien kunt u aangeven of
u hulp nodig heeft bij de voorbereidingen of tijdens de aanpak.
Marianne vertelt u meer over de
steun waarop u kunt rekenen tijdens
de verbouwing. U kunt bijvoorbeeld
voordelig uit eten in Buurtcentrum
KleurRijk tijdens de aanpak. Ook zijn
er achter KleurRijk straks douchecabines beschikbaar. Die kunt u
gebruiken als uw badkamer wordt
verbouwd.
Tot slot gaat u een bezoek brengen
aan de modelwoning. U ziet hoe de
woning er straks uit komt te zien
en u tekent hier voor akkoord op
de aanpak. Nadat 70% van de bewoners akkoord is, kunt u op afspraak in de modelwoning bij Jill
uw kleur keuken en tegels uitkiezen.

Resultaat dankzij bewonerscommissie
Adviseur Ron Kiburg presenteerde
wat de Bewonerscommissie voor
de bewoners bereikt heeft, de afgelopen maanden. Hij vertelde
ook over de betrokkenheid bij het
ontwerpproces en bij de keuze in
de warmtevoorziening. Op basis
van voordeel voor de huurder, kiezen zowel de bewonerscommissie als ZVH voor aansluiting op
Stadswarmte. Maar hierover zijn
de onderhandelingen nog bezig,
dit warmtenet ligt er voorlopig nog
niet.
Ron Kiburg vertelde over de maatregelen waardoor de overlast voor
u beperkt wordt. De aanpak is zó
ingepland, dat de (slaap-)kamer(s)
aan de balkonzijde na de eerste
2 werkdagen klaar zijn. Die kunt u
snel weer gebruiken.
Er komt een stofschot met een
deur, waardoor u minder last heeft
van de in- en uitloop van bouwmensen. De bouwers mogen niet roken
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in de woning of muziek (hard) aanzetten. Zij moeten bewoners met ‘u’
aanspreken.
Voor overdag krijgt u een noodtoilet
in uw woning en tijdens de verbouwing heeft u ook een noodkeuken.
Het vaste toilet wordt vrijwel elke
avond teruggeplaatst.
In KleurRijk worden voorzieningen
voor de bewoners-in-verbouwing
ingericht, als straks de werkzaam-

heden starten. Er komt een rustruimte waar mensen kunnen zitten,
lezen of computeren. Zo kunnen ze
voor een tijdje aan het bouwlawaai
ontsnappen. Heeft u geen zin in
koken? Voor een klein bedrag kunt
u aanschuiven voor een smakelijke,
gezamenlijke maaltijd.
De nieuwe woning zal volledig
gasloos worden. De ongemakkenvergoeding voorziet in een nieuwe
inductiekookplaat voor elk huishouden en een nieuwe pannenset.
Daarnaast is er een vergoeding voor
de overlast en voor herstelwerk. Als
de leidingen worden weggehaald,
blijven er ‘gaten’ over waar nog
geschilderd moet worden of waar
vloerbedekking moet komen. Daarvoor is de vergoeding. U kunt deze
vergoeding naar eigen inzicht ook
gebruiken voor extra pannen.
De huren gaan omhoog, vertelde
Ron Kiburg, gemiddeld zo’n 30
euro per maand. Maar de woonlasten gaan omlaag. Hoe dat kan?

3

