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nieuws

KLEURENBUURT
Aankondiging: Bewonersbijeenkomst dinsdag 4 april

Huisbezoeken door
de firma Ooijevaar
Vanaf 5 april 2017 start Jill Horstman, bewonersbegeleider bij de
firma Ooijevaar, met de huisbezoeken. Ze komt bij iedereen persoonlijk langs en vertelt u over
de aanpak en duur van de bouw.
Met een filmpje laat zij zien wat
de aanpak inhoudt en welke overlast u kunt verwachten. Zij vertelt
wat u zelf moet doen, voordat de
aannemer komt en wat de firma
Ooijevaar voor u doet.
Na dit huisbezoek zal er een afspraak worden gemaakt voor het
uitkiezen van uw nieuwe keuken,
badkamer en toilet. Alles wat met
u besproken is wordt vastgelegd.
Wilt u liever zelf een afspraak
maken? Dat kan natuurlijk ook.
Jill is bereikbaar op werkdagen
tussen 8:30 en 17:00 uur, via telefoonnummer 072 511 8696.

Bewonerscommissie, Bouwbedrijf Ooijevaar, woningcorporatie ZVH
en de architect organiseren op dinsdagavond 4 april een bewonersbijeenkomst. Adres: Zalencentrum De Tulp, Barkstraat 1 Zaandam.
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur.
De onderwerpen die aan bod komen
zijn het sociaal plan, de huurverhoging en de ontwikkelingen met Stadswarmte. De Bewonerscommissie zal
die avond vertellen over de punten
waarbij zij betrokken is geweest: opstellen van het ontwerp van de flat en
van de entree, onderhandelingen over
de huur, de totstandkoming van het
sociaal plan en voorzieningen voor
de bewoners tijdens de renovatie.
Bouwbedrijf Ooijevaar zal u voorlichten over de komende huisbezoeken
en de vragen die u kunt verwachten.
Architect Iskandar Pané van CBRE

heeft samen met ZVH en de bewonerscommissie aanpassingen voor
de fietsenbergingen en scootmobielruimtes bedacht, die hij graag met u
deelt.
Komt u ook? Aanmelden is niet nodig. Na afloop van de presentaties
is er ruimte om persoonlijk vragen te
stellen aan de Bewonerscommissie,
ZVH, de aannemer en de architect.
De avond zal ongeveer om 21.30 uur
afgelopen zijn.
Heeft u moeite met het begrijpen van
de Nederlandse taal? U mag een tolk
meenemen.

Modelwoning
Begin april is de modelwoning in
de Indigoflat klaar. U bent dan welkom om te kijken hoe de woningen
er nu écht uit komen te zien na de
verbouwing. U kunt de modelwoning bezoeken na afspraak met Jill
Horstman, van de firma Ooijevaar.

1

*** Vrijwilligers gezocht ***

Beste buurtbewoner, Voel jij je betrokken bij de Kleurenbuurt? Hecht
je veel waarde aan een nette goede
verzorgde woning? Wil jij in actie
komen voor een betere buurt? Dan
is het Sociaal Wijkteam op zoek
naar jou !
De renovatie van de flat is voor sommige bewoners zwaar. Speciaal voor
die buren die hulp nodig hebben
tijdens deze periode zoekt het sociaal
wijkteam de volgende vrijwilligers:

Mijlpalen bereikt

* Inpakkers en Opruimers
Je helpt bewoners met het in- en
uitpakken van spulletjes vóór en na
de verbouwing. Samen met andere
Opruimers maak je de woning schoon
als de werkzaamheden voorbij zijn.
Foto: Ron Kiburg

* Handige mannen/vrouwen voor
ons klusteam
Ook zoeken we nieuwe leden voor
ons klusteam. Samen met andere
vrijwilligers help je bij diverse klussen
die bij een verbouwing komen kijken
(denk aan: het ophangen van schilderijtjes of een kastje uit elkaar halen).
Het sociaal plan van ZVH voorziet in
een kleine vergoeding voor buurtbewoners die actief helpen.
Voor meer informatie en aanmelden
kun je terecht bij Laura Terbrack,
telefoon 06-146 463 69. Of elke
maandag t/m donderdag bij het
Sociaal Wijkteam in KleurRijk.

In de afgelopen weken zijn een aantal belangrijke mijlpalen bereikt:
ZVH tekende in de eerste week van
maart de aannemingsovereenkomst
met de firma Ooijevaar. De Raad van
Toezicht van ZVH heeft ingestemd
met het gunnings- en investeringsbesluit.
De Bewonerscommissie ging akkoord

op het huurvoorstel en het voorstel voor het Sociaal Plan. In goed
onderling overleg met ZVH, heeft de
Bewonerscommissie de belangen
van de bewoners van de Indigoflat
stevig verdedigd. Uiteindelijk zijn beide partijen tevreden met het resultaat.
Deze mijlpalen brengen de realisatie
van de aanpak van de Indigoflat weer
een flinke stap dichterbij!

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,
bram.laterveer@gmail.com

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.

