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Even eruit? Denk eens aan BUUV!

BUUV is de sociale marktplaats
voor en door bewoners van Zaanstad. BUUV draait om dingen
die je als buurt- of stadsgenoten
voor elkaar kunt doen. Dit kan
van alles zijn: koken, samen iets
ondernemen, de hond uitlaten,
een lift naar de huisarts, een klusje in huis of de tuin, hulp met
computers, en ga zo maar door.

Bij BUUV kunt u zowel hulp aanbieden als vragen.
Heeft u behoefte om tijdens de
renovatie er eens uit te gaan? Dan
kunt u bij BUUV uw wens bekend
maken. Dat kan op verschillende
manieren:
- Bellen met BUUV kan op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur,
via 075-20 600 10

- BUUV heeft spreekuren in de
Kleurrijk. Elke woensdag in de
oneven weken van 9:30 tot
11:00 uur zijn ze er. U kunt bij
hen terecht zonder afspraak.
- Via het Prikbord. U kunt zelf een
kaartje invullen en op het
BUUV-prikbord hangen. Net
zoals in de supermarkt. BUUV
zorgt ervoor dat uw oproep op
hun website te vinden is (zonder
uw adres of telefoonnummer).
Bij de ingang van de rustruimte
en van Kleurrijk staan BUUVprikborden.
Ziet u iets waar u op wilt reageren?
Neem dan contact op met BUUV tijdens een spreekuur of via het telefoonnummer 075-20 600 10. BUUV
koppelt u dan aan de vraag-steller.

Fijne Feestdagen
De leden van de bewonerscommissie, alle medewerkers van bouwbedrijf Ooijevaar, architect Iskandar Pané
van CBRE en de leden van het projectteam Kleurenﬂats van ZVH wenst alle bewoners van de Kleurenﬂats
Fijne Feestdagen en een voorspoedig 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.
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
Bewonerscommissie, voorzitter:
Bram Laterveer, tel: (075) 63 15 007,
bc.kleurenﬂats@gmail.com

Spreekuur Bewonerscommissie /
Spreekuur ZVH
Rustruimte Kleurrijk
Maandag van 13.00 tot 16.00 uur en
Woensdag van 17.00 tot 19.00 uur.
Het adres van Kleurrijk is
Ds.M.L.
Kingweg 157A.

nieuws

KLEURENBUURT
Even twee weken bouw-rust

Tijdens de Kerstvakantie wordt er niet gebouwd aan de Indigoﬂat. De bewoners en bouwmedewerkers hebben dan twee weken rust.
De laatste woning is vrijdag 15
december opgeleverd. Tot het
nieuwe jaar wordt niet met de
aanpak van een nieuwe streng
gestart. Mensen zitten dus niet tijdens de Kerstvakantie in de ver-

bouwing. De bouwactiviteiten aan
de galerij en balkons gaan tot en
met vrijdag 22 december 17.00 u
door.
Bouwbedrijf Ooijevaar start weer
op maandag 8 januari met de

aanpak van de woningen in de
3e streng (vanaf huisnummer 292
naar beneden) en met de renovatie van de entree en berging.

Aanpak Vermiljoenflat
Voor de Vermiljoenﬂat zijn er een
aantal ontwerpvarianten voor de
plint uitgewerkt. Deze is aan de
bewonerscommissie (BC) gepresenteerd. De BC kiest unaniem
voor een kopie van de Indigo ﬂat.
Met als aanvulling: twee doorgangen naast de entrees vanaf de
kant van de Indigoﬂat.
Het bestuur van ZVH is hiermee
onder voorbehoud akkoord. Het

voorbehoud is gehouden omdat
de bouw aantrekt. Materialen
en mensen zijn daarom moeilijk
te krijgen en dat heeft eﬀect op
de prijzen. ZVH is erg benieuwd
naar het prijsniveau voor de
Vermiljoenﬂat.
Met de BC wordt momenteel
aan een sociaal plan gewerkt. Er
ligt al 95% vast bij de Indigoﬂat,
dat zal grotendeels gehanteerd

worden. Wij hopen hiermee in
januari en zeker in februari 2018
gereed te zijn.
Het spreekt voor zich dat u hierover geïnformeerd zult worden op
een bewonersbijeenkomst . Naar
verwachting zal deze plaatsvinden in het voorjaar van 2018. Dan
is er meer bekend.
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Sint waardeert vrijwilligers

KLEURENBUURT

De Energiecoaches komen er aan
Is uw vernieuwde woning opgeleverd? Dan krijgt u binnenkort
bezoek van één van de Energiecoaches. Deze voorlichters
zijn opgeleid om – samen met
u – door uw woning te gaan.
Ze geven advies en vertellen u
waar in uw huis energie (en daarmee geld) bespaard kan worden.
De
energiecoaches
komen
uitsluitend
op
persoonlijke
afspraak. Ze maken deel uit van
de aanpak om uw woning zo
energiezuinig mogelijk te maken.

BC-voorzitter Bram Laterveer hoefde – gelukkig – niet mee naar Spanje

Op dinsdag 5 december was Sinterklaas in buurtcentrum Kleurrijk. Hij bracht wat lekkers voor de leden van
de Bewonerscommissie en voor alle ‘zoete’ vrijwilligers die zich met zoveel enthousiasme inzetten voor de
bewoners van de Indigo. Dank, Sinterklaasje!

Spreekuur Bewonerscommissie in Kleurrijk

De entree van de Indigoﬂat wordt
aangepakt. De spreekruimte van
de Bewonerscommissie wordt
hierbij ook verbouwd. Met ingang
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van december 2017 wordt het
bewonersspreekuur gehouden in
buurtcentrum Kleurrijk. De tijden veranderen niet. Het inloop-

spreekuur is iedere maandag van
14.00 tot 16.00 uur en woensdag
van 17.00 uur tot 19.00 uur.
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