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Huisbezoeken starten v.a. 3 mei

Vrijwilligers
gezocht
Het Sociaal Wijkteam (SWT)
zoekt actieve bewoners die
buren graag bij willen staan
tijdens de renovatie. Er moeten
dikwijls spullen worden ingepakt
en opgeruimd. Er is hulp nodig
bij het sauzen van de keuken of
het de- en monteren van lampen.
Bent u handig en behulpzaam?
Dan is vrijwilliger worden een
zeer dankbare tijdsbesteding.
U krijgt er veel gezelligheid
voor terug! Meer informatie of
direct aanmelden kan bij Laura
Terbrack van het SWT, telefoon
06-146 463 69. Of elke maandag tot en met donderdag bij
het Sociaal Wijkteam in buurtcentrum Kleurrijk.

Veel bewoners van de Vermiljoenflat hebben al een bezoek gehad
van Jill Horstman van bouwbedrijf
Ooijevaar, voor de technische opname. Vanaf 3 mei a.s. gaat Jill
opnieuw alle bewoners langs om u
te vertellen wat de ingreep inhoudt.
Tijdens dit bezoek wordt het
renovatieplan en de huur verandering met u besproken. Wilt u het
eindresultaat zien? Bezoekt u dan
de nieuwe modelwoning aan de
Indigostraat 280. Dit kan tijdens de
inloopbijeenkomsten op:
- Maandag 7 mei van 13.00 tot
15.00 uur
- Dinsdag 8 mei van 17.00 tot
19.30 uur
- Woensdag 9 mei van 10.00 tot
12.00 uur
Na het bezoek van Jill komt de bewonersbegeleider van ZVH langs,
dat is Martha Kross. Zij zal u vragen of u hulp nodig heeft tijdens de
renovatie. Tijdens de bewonersavond kunt u zowel met Jill als met
Martha alvast een afspraak inplannen.

nieuws

KLEURENBUURT
2 Mei Bewonersbijeenkomst

Jill Horstman

Martha Kross

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.
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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

Woensdag 2 mei a.s. houdt ZVH
de bewonersbijeenkomst voor
de Vermiljoenflat. Komt u ook?
U bent van harte welkom in het
Inntel Hotel. Dat is het hotel met

de gestapelde Zaanse huisjes, bij
de ingang van Station Zaandam.
De inloop is vanaf 19.00 u met
koffie en thee. Het programma
begint om 19.30 u.

Meer over het programma en
de bereikbaarheid leest u op de
binnenzijde.
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Programma Bewonersavond
19.00 u
19.30 u
19.40 u
20.00 u
20.15 u
20.35 uur

KLEURENBUURT

Bereikbaarheid Inntel Hotel

Zaal open | ontvangst met koffie en thee
Frank van Dooren, directeur-bestuurder ZVH.
Onderwerp: Kijk van ZVH op renoveren en verduurzamen.
Iskandar Pané, architect bij CBRE.
Onderwerp: Hoe komt de flat eruit te zien?
Jill Horstman Ooijevaar.
Onderwerp: Wat gebeurt er in de woning?
Bewonerscommissie samen met de Woonbond.
Onderwerp: Inhoud van het sociaal plan en de huurverhoging.
Kennismarkt. Aan de kraampjes kunt u uw persoonlijke vragen stellen.

Sociaal Plan getekend

Met dank aan Mike Bink Fotografie

Bram Laterveer (l) en Frank van Dooren tekenen het sociaal plan

Dinsdag 10 april jl. tekenden Bram Laterveer - namens de BC - en ZVH-directeur Frank van Dooren het Sociaal
Plan. Het Sociaal Plan is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven als voor de Indigo-flat. Het aantal werkdagen in de
woning is gewijzigd van 12 naar 13 en de onkostenvergoeding is hierop aangepast.
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Met die fiets rijdt u in ongeveer 12
minuten naar het hotel. Fietsen
kunt u stallen op diverse plekken
op de Rustenburg of op de
Rozengracht / nabij Ventje. Ook
op de Noordschebosch kunt u uw
fiets kwijt (bij de NS-stalling). Via
de tijdelijk brug kunt u toch het
hotel bereiken.
Zet uw fiets op een daarvoor bestemde plek. Hinderlijk gestalde
fietsen worden door Gemeente
Zaanstad verwijderd.
Auto-parkeren in de stad kan

tegen betaling in de Q-park
Hermitage of in de Rozenhof.
Eventueel kunt u parkeren bij de
Deen – achter het NS station aan
de Westerwatering-kant. Daar is
het eerste uur gratis.
Buslijn 394 rijdt vanaf de
Vermiljoenweg tot aan het
Station. Buslijn 392 rijdt naar het
station vanaf het Menistenerf. Als
u even na 19.00 u de bus pakt,
bent u op tijd voor de aanvang
van het programma.
Op 2 mei a.s. zet ZVH weer een

pendelbus in. Deze brengt u gratis
naar de ingang van het Inntel
Hotel. De pendelbus staat klaar
vóór de flat en vertrekt om 18.30 u.
Om 18.50 u vertrekt de bus voor
de 2e ronde. Rijdt u met de bus
mee terug? Let dan tijdens de
avond op, voor de oproep. Voor
de pendelbus kunt u zich aanmelden bij Bewonersbegeleider
Martha Kross, via telefoonnummer ( 075) 681 1707.
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