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nieuws

KLEURENBUURT
Positieve reacties op ontwerp Indigoflat

Op 7 en 15 december 2016 presenteerde ZVH samen met de architect, de firma Ooijevaar (aannemer) en de bewonerscommissie, de plannen voor de Indigoflat aan de bewoners. Na de presentaties konden bewoners persoonlijk in gesprek met de presentatoren om hun vragen te stellen en ook
hun mening geven over het ontwerp. De reacties waren positief.
Ontwerp
ZVH verbetert de Indigoflat flink.
Niet alleen de woningen, maar ook
de galerijen, de balkons, de entrees
en de gevel. De woningen worden
energiezuiniger en comfortabeler. De
keuken, toilet en badkamer worden
vernieuwd. De flat gaat er van buiten
ook chiquer uitzien. Door de nieuwe,
afgesloten entrees wordt de woonomgeving mooier en veiliger.
In deze nieuwsbrief kunt u alvast een
paar afbeeldingen zien van hoe de
Indigoflat er na de renovatie uit gaat
zien. Wilt u er meer bekijken? Bij de
hoofdentree van de Indigoflat hangt
in de ruimte van de bewonerscommissie een televisiescherm waarop
doorlopend beelden van de nieuwe
Indigoflat zijn te zien.

Planning
Zoals de planning er nu uitziet, gaat
de firma Ooijevaar na de zomervakantie van 2017 met de werkzaamheden in de Indigoflat starten. Voordat het zover is, moeten er wel nog
een aantal belangrijke stappen worden gezet. Zo moet er begin maart
door de Raad van Toezicht van ZVH
eerst een officieel besluit worden
genomen over de totale investering.
Als dat besluit genomen is, volgt er
nog één belangrijke stap. De renovatie kan namelijk pas starten als
tenminste 70% van alle huurders
van de Indigoflat akkoord gaat met
het renovatievoorstel. De bewonersbegeleider van de firma Ooijevaar
komt persoonlijk bij alle bewoners

langs met dit voorstel. Daarin staat
hoe de woning er straks uit komt
te zien, welke keuzes u nog heeft
en hoe de verbouwing in zijn werk
gaat. In het voorstel staat ook wat de
aanpassing van de huurprijs en de
servicekosten wordt en wat u straks
aan energiekosten gaat besparen.
Uitvoering
De werkzaamheden worden verticaal uitgevoerd. Dat wil zeggen dat
er steeds per streng, oftewel aan 13
woningen onder elkaar wordt gewerkt. Per verdieping wordt er dus
in maximaal één woning tegelijk gewerkt. Het eerst zijn de woningen aan
de kant van de Martin Luther Kingweg
aan de beurt.
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Bewonerscommissie
Veel bewoners hebben gehoor gegeven
aan de oproep van de bewonerscommissie (BC) om deel te nemen aan de
werkzaamheden van de commissie.
Tijdens de presentatieavonden op 7 en
15 december hebben zij zich aangemeld. De meesten daarvan zijn al op een
bijeenkomst van de bewonerscommissie geweest en hebben zich opgegeven
voor een van de werkgroepen. De werkgroepen ‘Blauwdruk’ (voor de bouwkundige aspecten) en de werkgroep
‘Sociaal’ (voor de voorzieningen voor
de bewoners) zijn nu versterkt. Er komt
ook een overleg over de invulling van het
KleurRijk. Hier worden straks rustruimten
ingericht waar bewoners overdag kunnen verblijven tijdens de werkzaamheden
in hun woning. Kortom, de bewonerscommissie is op volle sterkte om de
eindsprint van de planvorming tot een
goed einde te brengen.
De spreekuren in de ruimte van de bewonerscommissie bij de hoofdingang
van de Indigoflat gaan ondertussen
gewoon door. U kunt daar met al uw
vragen terecht op maandagmiddag
tussen 14.00 uur en 16.00 uur en op
woensdagmiddag van 15.30 uur tot
16.30 uur.
De bewonerscommissie ziet u graag
tijdens een van deze spreekuren.
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Meer informatie
De komende maanden houden we u
op de hoogte van alle verdere voorbereidingen. Samen met de bewonerscommissie moeten nog een aantal
zaken worden uitgewerkt. Over de uitkomsten hiervan zullen we u natuurlijk

ook informeren. Binnenkort kunt u
alle actuele informatie over de aanpak
van de Indigoflat terugvinden op een
aparte website. Natuurlijk ontvangt
u ook nieuwsbrieven en organiseren
we in maart van dit jaar weer een bewonersinformatieavond.

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 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
Huismeester ZVH: Jos Konijn,
tel.: (075) 68 11 767.

Bewonerscommissie, voorzitter:
Bram Laterveer, tel: (075) 63 15 007,
bram.laterveer@gmail.com
Ron Kiburg,
adviseur bewonerscommissie,
tel. (075) 67 07 605, wobo@xs4all.nl
Inloopspreekuur in KleurRijk
Iedere maandag van 13.00 tot
14.00 uur
Inloopspreekuur bewonerscommissieruimte in de Indigoflat
(hoofdingang)
Iedere maandag van 14.00 tot 16.00
uur en woensdag van 15.30 tot
16.30 uur.

Het adres van KleurRijk is Ds.M.L.
Kingweg 157A.

