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KLEURENBUURT
Bewoners Indigo zeggen

‘Ja!’

Vrijdag 2 juni 2017 was het ineens zover: in totaal hadden 107 bewoners “ja” gezegd tegen de renovatie
van de Indigoflat. Daarmee was aan de wettelijke eis van minimaal 70% instemming voldaan, terwijl de
huisbezoeken nog volop bezig waren.
‘Het ging volgens planning,’ vertelt Jill
Horstman, bewonersbegeleider van
Ooijevaar | bevlogen bouwers: ‘Mensen gaven zelfs akkoord zonder de modelwoning te zien. In de modelwoning
worden bewoners echt enthousiast!’
Marianne Lukkien van ZVH vult aan:
‘Bewoners die ik spreek, vertellen me
hoezeer ze zich verheugen op een vernieuwde flat!’
Feestelijke bijeenkomst
De bewonerscommissie, Ooijevaar en

ZVH zijn erg blij met dit positieve resultaat. Uw akkoord betekent dat de renovatiewerkzaamheden eind augustus van
dit jaar écht zullen gaan starten. Om dit
met u te vieren, vindt er donderdag 29
juni een feestelijke en informele bijeenkomst plaats, vóór de Indigoflat. U bent
van harte welkom tussen 16.00 en 17.30
uur.
Heeft u (nog) niet ingestemd?
Het kan zijn dat Jill Horstman u nog
niet heeft kunnen bereiken om het re-

novatievoorstel met u te bespreken. Nu
de renovatie definitief doorgaat, is het
goed om te weten wat er straks precies
gaat gebeuren in uw woning. Maakt u
daarom zelf een afspraak met Jill Horstman, via telefoonnummer 072-511 86
96. Heeft u het renovatievoorstel al wel
ontvangen maar de akkoordverklaring
nog niet ingeleverd? Deze kunt u in de
brievenbus doen van Ds. M.L. Kingweg
158 (de voormalige huisartsenpost) of
afgeven aan Marianne Lukkien van ZVH,
zodra zij bij u op huisbezoek komt.
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Hulp in de ﬂat Fotowedstrijd
Nu de renovatie in augustus gaat starten, wordt uitgekeken
naar hulp voor de bewoners. Samen met het Sociaal Wijkteam (SWT) is ZVH in gesprek met verschillende organisaties.
Stichting Present is een landelijke organisatie met lokale
vrijwilligers. De stichting zal nauw samenwerken met de
uitvoerder van Bouwbedrijf Ooijevaar, zodat bewoners die
hulp nodig hebben, op tijd worden ontlast met praktische
zaken als inpakken en wasmachines verplaatsen. Stichting
Present levert hiervoor eigen vrijwilligers en coördineert de
vrijwilligers van Buuv.
Via het Sociaal Wijkteam zijn twee studenten van de opleiding
ondernemerschap en commerciële economie aangetrokken.
Het zijn Desire Maingole en Enrique Rivera en zij komen zich
binnenkort vanaf eind juli persoonlijk aan u voorstellen.
Zaanstar, zoals ze zichzelf noemen, wonen vanaf augustus
in de Indigo. Ze zullen tal van activiteiten en workshops in
en om de Kleurenbuurt begeleiden, tijdens de aanpak. De
diverse activiteiten zijn er om buren dichter bij elkaar te brengen en te zorgen voor afleiding tijdens de renovatie.

Desire

Enrique

Straks zijn ze voor
altijd weg, de patrijspoort-raampjes
in de voordeuren
van de flats. Iedereen heeft zo zijn
eigen herkenning
met kunstwerken
van de (klein-)kinderen en uitingen
van eigen creativiteit.
Wij willen ze graag
verzamelen en bewaren, als fotoserie.

Doet u mee?
Deelname is zeer
eenvoudig:
• Maak een foto
van uw unieke
deurraam;
• Vertel ons in maximaal 50 woorden waarom u voor dit
werkje koos als raamdecoratie.
Mail uw foto en uitleg vóór 15 september naar projecteamkleurenflats@zvh.nl.
In de jury zitten bewoner Ans Pieper, directeur Frank van
Dooren van ZVH en architect Iskandar Pané. Een selectie
van de foto’s wordt tentoongesteld in buurtcentrum KleurRijk. De 10 mooiste, leukste, grappigste kunstwerken wordt
beloond met een fotoboekenbon.

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.

