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nieuws

KLEURENBUURT
Vervanging voor Ron Kiburg

Donderdag 23 november jl. nam ZVH afscheid van Ron Kiburg. Hij ging met pensioen. Dhr.
Kiburg heeft zich de afgelopen jaren met veel compassie voor huurders van ZVH ingezet.
Ook voor de aanpak van de
Kleurenflats heeft hij veel betekend en de Bewonerscommissie
(BC) met raad en daad bijgestaan.
Nu dhr. Kiburg met pensioen is,
zijn er twee nieuwe adviseurs
aangetrokken. Het zijn Marieke
van den Helder en Siem Goede van Woonbond Kennis- en
Adviescentrum. Zij begeleiden de
BC bij de besluitvorming rondom
de aanpak van de Vermiljoenflat.

Waarom duurt het zo lang?
Het heeft even geduurd voordat
u weer een Nieuwsbrief van ons
kreeg. Hoe staat het met de aanpak en waarom duurt het zo lang?
De afgelopen maanden is de
woningmarkt
aangetrokken.
Misschien heeft u in de krant
gelezen of in het nieuws gehoord
dat veel mensen willen verhuizen
of een huis willen laten bouwen.
Als de markt aantrekt, zoals nu
gebeurt, dan gaan de prijzen omhoog. Bouwers kunnen meer geld
vragen voor dezelfde projecten.
Maar het budget van ZVH is
niet meegegroeid. Intern, met
de Bewonerscommissie (BC) en
met de Raad van Toezicht (RvT)
van ZVH hebben we dikwijls
overleg over de aanpak van
de Vermiljoenflat. De RvT moet
toestemming geven op het
geld dat er wordt uitgegeven

tijdens de renovatie. De RvT moet
de bestuurlijke besluitvorming
bewaken.
De wens van u als bewoner is
bekend: u wilt dat de aanpak en
het resultaat precies zo zullen
zijn, als bij de Indigoflat. Op zich
stemt ZVH-directeur Frank van
Dooren daarmee in maar hij moet
nog even een slag om de arm
houden, waar het over geld gaat.
Daarvoor is echt de toestemming
van het bestuur en de RvT nodig.
Wat gebeurt er nu?
Intern zijn we ons aan het voorbereiden voor eenzelfde aanpak
voor de Vermiljoen als voor de
Indigoflat. Medio mei weet ZVH
precies hoe we er financieel voorstaan en dat de aanpak mogelijk
is. Vanaf die tijd is snel schakelen ook mogelijk. Wordt de flat
precies hetzelfde? Dan kunnen

we het Ontwikkelbesluit overslaan en gaan we direct door naar
het gunning- en investeringsbesluit. De start van de bouw kan
dan na de zomer beginnen, zoals
gepland.
Sociaal Plan aangepast aan
Vermiljoen
Ondertussen is het Sociaal plan
herschreven naar de inzichten uit
de aanpak van de Indigoflat. Zo
is de 12-dagen kalender een
13-dagen kalender geworden en
is de hoogte van de ongemakkenvergoedingen hierop aangepast.
Zodra het sociaal plan is goedgekeurd door de Bewonerscommissie (BC) en door ZVH,
wordt het op de website
Nieuwekleuren.nl aangeboden.
Tot die tijd is het sociaal plan in
te zien tijdens het inloopspreekuur van de BC.
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Informatieavond voor bewoners
Vermiljoen
De bewonersavond staat vooralsnog gepland om eind maart/
begin april te houden.
Dat moet ook wel want direct
na de zomervakantie wil ZVH
beginnen met de aanpak. Wat
betekent dit voor u? Dat betekent
dat u vóór de zomervakantie nog
bezoek krijgt van de bewonersconsulent van het bouwbedrijf en
van Marianne Lukkien en Martha
Kross van ZVH.
Mw. Kross en Mw. Lukkien zullen
u vragen of u tijdens de renovatie hulp nodig heeft, bijvoorbeeld
bij het verplaatsen van zware
spullen. Tijdens de renovatie kunt
u in uw woning blijven wonen. In
zeer uitzonderlijke gevallen is het
mogelijk om gebruik te maken
van een logeerwoning. Mw. Kross
en Mw. Lukkien vertellen u hierover meer tijdens het huisbezoek.
Welkom op spreekuur
In Buurtcentrum Kleurrijk vinden

doorlopend spreekuren plaats.
Ook u bent van harte welkom
met uw vragen en opmerkingen. Het ZVH spreekuur is elke
maandag van 13.00 tot 16.00 u of
op woensdagavond van 17.00
tot 19.00 u. De locatie is de

rustruimte
in
buurtcentrum
Kleurrijk.
Wilt u liever één van de leden
van de Bewonerscommissie
spreken? Dat kan elke maandag
van 13.00 tot 14.00 u, ook in de
rustruimte van Kleurrijk.

Colofon en wie-is-wie
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van woningcorporatie ZVH. De inhoud wordt samengesteld in samenwerking met de Bewonerscommissie Kleurenbuurt. Hoewel bij samenstelling alle zorgvuldigheid wordt betracht, kan aan de inhoud van de 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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Bewonersbegeleiders ZVH:
Martha Kross, tel. (075) 68 11 707 en
Marianne Lukkien, tel. (075) 68 11 736 of
e-mail: projectkleurenflats@zvh.nl
Spreekuren in de rustruimte in Kleurrijk:
iedere maandag van 13.00 tot 16.00 uur
en iedere woensdag van 17.00 tot
19.00 uur.
Bewonerscommissie Kleurenflats
voorzitter: Bram Laterveer,

tel. 06 830 98 690 E-mail:
bc.kleurenflats@gmail.com
Inloopspreekuur in de rustruimte in
Kleurrijk: iedere maandag van 13.00 tot
14.00 uur.
Spreekuur Ooijevaar
Locatie: voormalige dokterspost
M.L. Kingweg. Elke maandagochtend van
9.00 tot 10.00 uur en elke donderdag
middag van 15.00 tot 16.00 uur.

