juli 2018

KLEURENBUURT

juli 2018

Maak kennis met Kleurrijk

Ben u recentelijk al in Kleurrijk of in de rustruimte geweest? Het is een
prettige ruimte waarvan u gebruik kunt maken tijdens de verbouwing aan
uw flat. U kunt er koffiedrinken en even ontsnappen aan de bouwgeluiden. Voor de bewoners waarvan de woning wordt gerenoveerd is er een
wasmachine, doucheruimte en mogelijkheid om te studeren. Voor baby’s
en jonge kinderen is er slaapruimte. Elke werkdag wordt ’s avonds voor
u gekookt door vrijwilligers. Voor een kleine vergoeding per persoon eet u
gezamenlijk een volwaardige maaltijd. Heerlijk én gezellig!

Meld u aan als
vrijwilliger

nieuws

KLEURENBUURT
Voorbereidingen in volle gang

Tijdens de renovatie is hulp
nodig van actieve bewoners
die buren willen helpen met
allerhande werkzaamheden.
Denkt u bijvoorbeeld aan
het inpakken van keukenen badkamerspullen. Maar
ook meer technische klussers voor het afkoppelen
van wasmachines of het
ophangen van schilderijtjes
e.a. Bent u zo’n hulpvaardige en handige buurman
m/v? Meld u zich dan aan
bij het Sociaal Wijkteam in
Kleurrijk.

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: Rustruimte Kleurrijk.
Elke maandagochtend van 9.00–10.00 uur
en donderdagmiddag van 15.00–16.00 uur.

Bouwbedrijf Ooijevaar is alvast begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de
aanpak van de Vermiljoenflat. In de bergingen beneden worden de verwarmingsleidingen
vernieuwd. Het trappenhuis is onderstempeld, als voorbereiding op de herstelwerkzaamheden aan het beton.
Ook is een start gemaakt met
het inrichten van de bouwplaats
rondom de flat. Er worden rijplaten op het gras neergelegd
en de bouwplaats wordt afgezet
zodat de kinderen veilig kunnen
blijven spelen op de speelplek.
Direct na de bouwvakvakantie

starten de mensen van Ooijevaar,
in opdracht van ZVH, met de aanpak van de flat. Vanaf 27 augustus
wordt de galerij schoongemaakt,
zodat de betonherstel-werkzaamheden goed kunnen worden
uitgevoerd. Ook wordt aan de galerijzijde de bouwlift opgebouwd.

Vanaf 3 september wordt aan de
balkonzijde gestart met het opbouwen van de steiger. In verband
met de inbraakveiligheid; doe uw
balkondeur op slot. Verwijder ook
alvast uw schotelantenne.
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8 Oktober start aanpak woningen

KLEURENBUURT

Parkeren aan zijkant ﬂat
Deze zomer kunt u nog parkeren vóór de Vermiljoenflat. Vanaf
27 augustus worden hier echter
de bouwlift en bouwcontainers
geplaatst. Vanaf dat moment
kunt u het best parkeren aan de
Ds. M.L. Kingweg, Bristolroodstraat of aan de kant van de
Koningsgeelstraat
(voormalige
sporthal en zwembad). Tijdens
de bouwwerkzaamheden blijft
het aantal parkeerplekken aan de
voorzijde van de flat beperkt.

Vanaf 27 augustus elders parkeren.

Spreekuur Ooijevaar in Kleurrijk
Meer dan 77% van u is het eens
met de aanpak van de woning
en de flat. Dit is meer dan de
wettelijke eis (minimaal 70%akkoord). Voor ZVH betekent dit,
dat de aanpak van uw woning
doorgaat.
Zoals gepland start bouwbedrijf

Ooijevaar maandag 8 oktober met
de aanpak van de eerste woning
in de eerste streng. Als eerste is
de streng aan de beurt aan de
kant van de Ds. M.L. Kingweg.
Mw. Jill Horstman van bouwbedrijf Ooijevaar informeert u
uiterlijk twee weken voor start

over de aanpak van uw woning.
Op de website www.nieuwekleuren.nl kunt u zien wanneer uw
woning aan de beurt zal zijn:
https://www.nieuwekleuren.nl/
aanpak/planning-vermiljoenflat/

Heeft u nog niet ingestemd?
Het kan zijn dat Jill Horstman u nog niet heeft kunnen bereiken om het renovatievoorstel met u te bespreken. Nu de aanpak deﬁnitief doorgaat, is het goed om te weten wat er straks precies gaat gebeuren in uw
woning. U kunt Jill bereiken voor het maken van een afspraak via telefoonnummer 072-511 86 96 of per
mail kleurenflats@ooijevaar.nl.
Heeft u het renovatievoorstel al wel ontvangen maar de akkoordverklaring nog niet ingeleverd? Deze kunt
u in de brievenbus doen van Indigostraat 280 of afleveren bij Martha Kross van ZVH tijdens het huisbezoek.
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Vanaf juli houdt ook Ooijevaar spreekuur in rustruimte

Vanaf 16 juli wordt het spreekuur van Ooijevaar gehouden in de rustruimte van Kleurrijk.
Voor vragen aan Jill Horstman kunt u elke maandag terecht van 9.00-10.00u en elke donderdag van 15.0016.00 u. Bouwbedrijf Ooijevaar gebruikt de voormalige dokterspost alleen nog als overleglocatie voor de bouw.
Als bewoner heeft u daar geen aanspreekpunt meer.
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