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Bouwmedewerker
Ooijevaar voorop
Jaarverslag ZVH

‘Onze’ bouwmedewerker van de Indigoflat Piotr Hryn staat op de voorpagina van het ZVH Jaarverslag van afgelopen jaar. U kunt jaarverslag
zien en nalezen via de ZVH website www.zvh.nl/jaarverslag/.

Meepraten met
de Gemeente
Gemeente Zaanstad wil op
de lange termijn een stad zijn
waar mensen met plezier wonen,
werken en leren. Daarom wil ze
werken aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. De gemeente is daarover in gesprek met inwoners,
organisaties, ondernemers en
investeerders. Ook u kunt meepraten hierover.
Op de website maak.zaanstad.nl
leest u hoe en waar de gemeente
in de stad aan de slag gaat en hoe
u bij kunt dragen.
Voor centrum oost - waar Hoornseveld tegenaan valt - zijn aparte
pagina’s ingericht. Via deze link
vindt u het meest recente verslag
van maak.zaanstad.nl:
https://maakcentrumoost.
zaanstad.nl/praat-mee-overcentrum-oost/verslagomliggende-wijken-22-mei

nieuws

KLEURENBUURT
Vérder kijken voor een fijne buurt

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
Marianne Lukkien, tel. (075) 68 11 736 of
e-mail: info@zvh.nl
Spreekuren in de rustruimte in Kleurrijk:
Maandag van 14.00 – 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

Meer hoogbouw kan, als wijk sociaal meer variatie krijgt

Wat moet er gebeuren om van de Kleurenbuurt een fijne buurt te maken om te wonen,
leven en ondernemen? Deze vraag hield Frank van Dooren, bestuurder bij ZVH de afgelopen
maanden flink bezig. ‘En in m’n eentje kan ik het antwoord niet bedenken,’ vertelt hij. Tijd voor een
vraaggesprek.
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meer-van-hetzelfde maakt deze
buurt geen fijne buurt. Je merkt bij
de Indigoflat en de Vermiljoenflat
dat je de woningen heel mooi kunt
maken, maar sociale problemen
blijven bestaan. Denk aan het
gedoe met grofvuil en dumpingen
uit de wijk.
Het is nog onduidelijk wat de
gemeente met de openbare ruimte gaat doen. Komen er speelplekken? Wat is er voor jongeren
te beleven? Komt er een school,
zodat zij niet de wijk uit hoeven fietsen? Allemaal zaken die
bewoners binden aan een buurt.
Als er ruimte is voor recreatie,
spelen op straat, voor ondernemen en misschien ook meer
variatie in sociale en dure huur dan krijg je een meer levendige
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wijk. Maar je begrijpt; dat beslis ik
niet alleen.’
Overweegt u om de Bergblauw
en Pannerood te slopen?
‘Dat is nu nog niet aan de
orde. We willen in overleg met
de gemeente en de bewoners
kijken wat de toekomstige ontwikkelingen kunnen worden.’
De overweging om te slopen
geeft nogal wat onrust onder
bewoners.
‘Dat begrijp ik en het is ook niet
de eerste keer. Jaren geleden
hebben we bewoners over mogelijke sloop moeten informeren.
Maar nogmaals: ZVH kan niets
besluiten zolang we niet weten
wat er in de buurt gaat gebeuren.

En onze bewoners mogen erop
rekenen dat wij hen zorgvuldig
meenemen in de voorlichting en
het aanbieden van vervangende
woonruimte. Echter, zover is het
nog lang niet.’
Speelt geld een rol bij deze pas
op de plaats?
‘Ja,’ erkent Van Dooren. ‘De kosten van zowel bouwmaterialen als
bouwmedewerkers rijzen de pan
uit. Met de ontwikkelingen van de
prijzen om te bouwen komen we
niet meer uit. Voor onze huurders
wil ZVH niet inleveren op uitstraling van de flat of de kwaliteit van
de woningen. Maar belangrijker
nog: we streven vooral naar een
fijne buurt om in te wonen.’

NB: Wilt u een keer mee met Frank van Dooren door de wijk? Meld u aan via info@zvh.nl
De wijkwandelingen starten weer v.a. 1 augustus a.s.

ZVH bestuurder Frank van Dooren denkt na over fijne Kleurenbuurt

Meteen maar met de deur
in huis: gaan de Bergblauwen Panneroodflat gerenoveerd
worden?
‘Nee, nog even niet,’ antwoordt
Van Dooren. ‘De aanpak van de
Kleurenflats was altijd bedoeld
om de woonkwaliteit van de vier
flats te verbeteren. Maar door
ontwikkelingen moeten we even
een pas op de plaats maken en
samen kijken ‘Wat maakt deze
omgeving fijn om te wonen en te
leven?’ Daar heb ik meer tijd voor
nodig.’
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Wat voor ontwikkelingen
bedoelt u?
‘Nou, zwembad De Slag wordt
verplaatst, sporthal De Vang is
gesloopt en de grond is eigendom
van de gemeente. Omdat er grote
behoefte is aan meer woningen,
zal de gemeente waarschijnlijk
gaan bouwen. Zaanstad praat
over ‘verdichten’, dat betekent
meer woningen op minder ruimte.
Dan heb je het al snel over hoogbouw.’
Van Dooren vervolgt: ‘De Vermiljoenweg loopt als een ‘snelweg’
tussen de 4 Kleurenflats door.

Niet meer van deze tijd, maar wat
moet er dan met de weg gebeuren? Met de komst van de zorgboulevard bij het Zaans Medisch
Centrum verandert het winkelcentrum aan de Vriesgroenstraat.
Vóór ik een beslissing neem, wil ik
eerst weten wat er gaat gebeuren
in de wijk.’
Wat kan er dan gebeuren,
denkt u?
‘Variatie in het aanbod. Ik loop
regelmatig met huurders, potentiële huurders en professionals
door de buurt en we concluderen:

Koffie
voor doorde-weeks
Tijdens zijn rondwandelingen
ontdekte Frank van Dooren in
het nieuwe Gezondheidscentrum
Kleurrijk aan de Bristelroodstraat
een leuke locatie: café Mimooza.
Vanaf de buitenkant ziet u niet
hoe leuk het hier is: lekkere koffie
en hapjes, vriendelijke eigenaar.
Écht een aanrader dus.
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