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nieuws

KLEURENBUURT
Eerste stap
Vermiljoen gezet

De eerste stap voor de aanpak van de Vermiljoenflat is gezet. De directie van ZVH heeft geld vrijgemaakt voor de
aanpak. Ook gaven ze toestemming aan de architect om aan de slag te gaan met het ontwerp.
Binnen ZVH is het projectteam vrijgemaakt voor de aanpak. De meeste leden van de huidige Bewonerscommissie blijven betrokken bij de voorbereidingen van de Vermiljoenflat. De Bewonerscommissie neemt de ervaring
mee uit de aanpak van de Indigoflat.

Hoe zal het worden?
Het doel van ZVH is, dat de Kleurenflats op elkaar zullen lijken. Daarom wordt het ontwerp van de Indigoflat
aangehouden. De steunkleur wordt wel anders. De
Indigoflat heeft een blauwe steunkleur en voor de
Vermiljoenflat is steenrood bedacht.
Of de flat precies gaat worden als de Indigo, hangt
mede af van de plannen van Gemeente Zaanstad.
ZVH en de gemeente kijken samen hoe de renovatie
van de flat en de herinrichting van de buitenruimte
rondom de flat, op elkaar kunnen aansluiten. Hierbij
kijken we onder andere naar de invulling van de groene

(speel-) ruimte tussen de flats Indigo en Vermiljoen in.
De gemeente onderzoekt of er meer parkeerplaatsen
kunnen komen.
De afvalcontainers, die nu nog in de flat staan, worden
straks ondergrondse containers in de openbare ruimte.
Zo komt er meer ruimte op de begane grond in de flat.
Verder ziet gemeente Zaanstad graag dat de Ds. M.L.
Kingweg een autoluwe fietsstraat wordt. Fietsers
krijgen dan meer ruimte op de weg en auto’s moeten
hun snelheid aanpassen. Deze keuzes kunnen van
invloed zijn op het ontwerp van de plint van de flat.
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Eerste bewonersavond
In januari 2018 zal ZVH de eerste, informatieve
bewonersavond organiseren voor de bewoners van
de Vermiljoenflat. Dat doet ZVH samen met de bewonerscommissie, de architect en met Bouwbedrijf
Ooijevaar. We kunnen dan ervaringen delen van de
aanpak van de Indigoflat en foto’s laten zien van het
eindresultaat van de woningen en galerij na de verbouwing.
Tegen die tijd zal meer van de plannen van Gemeente
Zaanstad duidelijk zijn. En wat daarvan de gevolgen
zijn voor het ontwerp van de Vermiljoenflat. Ook is er
gelegenheid voor het stellen van vragen. Houd uw
brievenbus in de gaten, u krijgt een uitnodiging. Ook
zullen er posters opgehangen worden om u te herinneren aan de bijeenkomst.

Ook meedenken?
De Bewonerscommissie zoekt nieuwe
leden. Bij voorkeur bewoners van de
Vermiljoenflat. Wilt u als eerste op
de hoogte zijn van ontwikkelingen?
En meedenken over de voorstellen
van de architect? Meld uzelf aan via
bc.kleurenflats@gmail.com t.a.v. Bram
Laterveer (voorzitter BC).

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.

