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Kerstvakantie
Tijdens onze kerstvakantie, 22 december 2018 tot en
met 6 januari 2019, voeren wij geen werkzaamheden
uit in de woningen en aan de flat. Ook vindt er in deze
periode geen spreekuur plaats.
Ooijevaar is tussen 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
niet bereikbaar voor vragen, ook op e-mails wordt pas
gereageerd na 6 januari 2019.

nieuws

KLEURENBUURT
Goed nieuws

Alleen voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op
072- 511 86 96. Mocht er niet op worden genomen
spreek dan duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer
in, zodat wij u z.s.m. terug kunnen bellen.

Start werkzaamheden 2019

Op 7 januari 2019 starten de werkzaamheden op Vermiljoenweg 294 en de werkzaamheden aan de flat weer. Om
op deze dag te kunnen starten worden vrijdag 4 januari de kozijnen op hun plek gezet.
Op maandag 7 januari tussen 9:00 - 10:00 uur is er ook weer spreekuur in de rustruimte van Kleurrijk en zijn wij
ook weer per mail en telefoon bereikbaar.
Wij wensen u hele fijne feestdagen, in goede gezondheid!

Volgende nieuwsbrief

U kunt onze volgende nieuwsbrief begin februari verwachten.

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.

Bewonersbegeleiders ZVH:
Martha Kross, tel (075) 68 11 707 en
Philippa Wadsworth, tel. (06) 1397 9514 of
e-mail: info@zvh.nl
Spreekuren in de rustruimte in Kleurrijk:
Maandag van 15.00-16.00 uur
Woensdag van 17.00-18.00 uur

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

Bewonerscommissie Kleurenflats:
Voorzitter: Bram Laterveer,
tel: 06 830 98 690

E-mail: bc.kleurenflats@gmail.com
Inloopspreekuur in de rustruimte in
Kleurrijk:
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag van 17.00 – 18.00 uur
Spreekuur Ooijevaar
Locatie: voormalige dokterspost M.L.
Kingweg. Elke maandagochtend van 9:00
tot 10:00 uur en donderdagmiddag van
15:00 tot 16:00 uur

De eerste strengen zijn opgeleverd. De steigers zijn hier inmiddels ook al weg en de rust keert weer een beetje
terug voor deze bewoners.
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Kort nieuws

Berging 14 leeghalen

Op 7 januari halen we het slot van
berging nummer 14 eraf. Haalt u
dus tijdig uw spullen eruit! U kunt
bij Ooijevaar een sleutel halen van
een andere berging. Dit kan al
vanaf maandag 17 december.

Om deze reden hebben wij ook de
rustruimte in Kleurrijk voor u ingericht. U bent daar van harte welkom voor een kopje thee of koffie
en wat rust aan uw hoofd.

Openbare ruimte

De Gemeente bereidt momenteel
de inrichting van de openbare
ruimte voor. Het ontwerp is in
concept gereed. Nu nog de “puntjes op de i”. In het ontwerp wordt
gelukkig een betere plaats voor
de containers van de Vermiljoenflat gezocht, tussen de twee
entrees in de parkeervakkenstrook. Pas in 2020 zullen ze
hiermee starten. Dit geeft de
Bewonerscommissie en ZVH nog
wat meer tijd om na te denken
over de herontwikkeling van de
Kleurenbuurt. Als de Slag en de
Vang weg zijn, ontstaat daar ruimte voor andere invulling die van
invloed kan zijn op het grasveld
tussen de flats. De Gemeente
nodigt u tezijndertijd uit voor een
inloopavond, waar zij hun ontwerp presenteren.
ZVH gaat ook iets aan de liften
doen. Voor de Indigo zal dit begin
2019 zijn en voor de Vermiljoen
augustus 2019. De deuren worden gereviseerd en gespoten en
het interieur van de lift wordt vernieuwd. Ook het bedieningsfront
wordt opgeknapt en tot slot komt
er een open en dicht knop.

Geluidsoverlast

Renoveren gaat gepaard met
geluidsoverlast. Dit is niet helemaal te voorkomen helaas. Tussen 07.00 en 17.00 uur kan het
zijn dat u herrie hoort.
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Klussen tijdens het
klussen

Veel bewoners vinden het fijn
hun woning nog verder zelf op
te knappen, nu de hele flat wordt
aangepakt. Dat begrijpen wij. Als
de werkzaamheden in uw woning zijn afgerond kan dit prima.
Wacht u wel tot uw woning is opgeleverd! Als u eerder begint met
verven of andere werkzaamheden
is het goed mogelijk dat u schade
maakt en wij de oplevering niet
goed kunnen doen. Ook kunt u
hierbij de mensen hinderen in het
uitvoeren van de renovatie.
Eventuele schade moeten wij ook
aan u doorrekenen.

Verstopte wc

Is uw w.c. verstopt?
U heeft deze zo weer ontplopt.
Probeert u het probleem eerst
zelf te verhelpen. Het is vaak zo
gepiept, zonder dat u daarvoor
hulptroepen hoeft te laten komen!

KLEURENBUURT

Vragen aan ZVH en/of de bewonerscommissie over de renovatie?
Douche verstopt?
Dat klopt!

Bouwbedrijf Ooijevaar ontvangt
klachten over doucheputjes die
het water niet goed afvoeren.
Inspecties wijzen uit dat bewoners hier zelf iets aan kunnen doen: maak u doucheputje
regelmatig schoon! Wanneer uw
doucheputje niet schoon is, kan
het water niet weg en loopt het
douchewater uw badkamer in.
Schoonmaken is heel eenvoudig.
Til het roostertje en de stop van
het putje op. Verwijder de haren
en zeepresten. Plaats de stop en
het roostertje weer terug. Herhaal
dit 1x per week.

Loopt u binnen op maandag 15.00 – 16.00 uur tijdens het spreekuur in Kleurrijk. Op maandag zijn Philippa
Wadsworth en Bram Laterveer aanwezig.
Op woensdag zijn Marianne Lukkien en Bram Laterveer aanwezig van 17.00 - 18.00 uur.
Bellen kan ook. Philippa is bereikbaar op: 06 - 13979514. Zij helpt u graag verder.
Het uitvoeringsteam heeft het druk en kan niet iedereen zonder meer te woord staan en zo kan het dus zijn
dat ze een keer ‘nee’ moeten verkopen, maakt u daarom gebruik van het spreekuur:
Ooijevaar maakt graag tijd voor u op maandag van 09.00 - 10.00 uur en op de donderdag tussen
15.00 - 16.00 uur, eveneens in Kleurrijk.

Sinterklaas

Samen eten in de
Kleurrijk

Is het lastig voor u om te koken
tijdens de werkzaamheden? U
kunt elke werkdag voor € 3,50
mee eten in Kleurrijk. Lijkt u dat
wat? Meld u zich daar dan 1 dag
van tevoren aan en schuif gezellig
aan.
Vrijwilligers
Op dit moment hebben we te
weinig vrijwilligers die u kunnen
helpen. U heeft van ZVH een brief
ontvangen waarin dit is meegedeeld. Wij vragen u begrip hiervoor.
Meer handen maken het werk
lichter, dus bent u een van de bewoners die ook de handen uit de
mouwen wil steken voor uw buren?
Meld u zich dan aan bij: Philippa
Wadsworth 06 – 13979514.
Woensdag 5 december kregen we hoog bezoek. De bewonerscommissie en de vrijwilligers werden terecht in het
zonnetje gezet.
3

