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Kent u de rustruimte al?

Naast Kleurrijk is voor de bewoners van de Vermiljoenflat een aparte
rustruimte ingericht. U kunt hier overdag koffie drinken en even weglopen
van bouwlawaai. Wordt u woning verbouwd? Dan kunt u hier wassen en
douchen. Voor kleine kinderen is er slaapgelegenheid en voor grotere
kinderen is er studeerruimte. Elke maandag- tot en met vrijdagavond kunt
u voor €3,50 een volwaardige en heerlijke maaltijd eten. Er wordt gekookt
door vrijwilligers. Wel graag inschrijven (en betalen) van tevoren bij het
SWT.
Heeft u vragen?
U bent welkom op één van de inloopspreekuren van bouwbedrijf
Ooijevaar of van ZVH en de Bewonerscommissie.

Feestelijke
opening en
start bouw

nieuws

KLEURENBUURT
Start bouw 8 oktober

Dinsdag 9 oktober is de
feestelijke opening van
de Indigoflat én viert ZVH
de start bouw van de
Vermiljoenflat. U bent
van harte welkom vanaf
16.15 u.

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.

Bewonersbegeleiders ZVH:
Martha Kross, tel (075) 68 11 707 en
Philippa Wadsworth, tel. (06) 1397 9514 of
e-mail: info@zvh.nl
Spreekuren in de rustruimte in Kleurrijk:
Maandag van 15.00-16.00 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

Maandag 8 oktober is het zover, dan start bouwbedrijf Ooijevaar met de aanpak van de woningen in de
Vermiljoenflat. In de eerste week wordt gestart met de woningen op huisnummers 266, 242, 218, 194 en 170.
Elke werkdag wordt gestart met een nieuwe woning. Met de planning op de website kunt u inschatten wanneer
uw woning aan de beurt is (www.nieuwekleuren.nl/aanpak/planning-vermiljoenflat/)

Bent u klaar voor de aanpak? De informatie uit deze Nieuwsbrief helpt u alvast op weg.
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Opzeggen gas is niet nodig
ZVH en Ooijevaar verwachten dat u zelf een aantal zaken voorbereidt, maar het contract opzeggen met uw
gasleverancier hoort daar niet bij. Netbeheerder Liander is het bedrijf dat kabels en (gas-) leidingen aanlegt. Zij
onderhouden contact met alle Nederlandse energieleveranciers. Tijdens de renovatie van uw woning verwijdert
Liander de oude gasmeters. Als extra service informeren zijn de energieleveranciers welke woningen geen gas
meer gebruiken in de flat. U hoeft dus zelf niet op te zeggen.
Nieuwe Kleuren
Op de website nieuwekleuren.nl vindt u meer informatie over de aanpak van de Vermiljoenflat.
Een inschatting wanneer de verbouwing van uw
woning begint, vindt u hier:
https://www.nieuwekleuren.nl/aanpak/
planning-vermiljoenflat/
Er zijn afspraken gemaakt met bouwbedrijf Ooijevaar hoe bouwmensen zich moeten
gedragen. Deze gedragscode vindt u hier:
https://www.nieuwekleuren.nl/gedragscode/
Nu de flat wordt verbouwd, doet zich een vervelend verschijnsel voor. Dieven proberen met een
praatje uw huis binnen te komen. Wat u daartegen kunt doen, vindt u hier:
https://www.nieuwekleuren.nl/babbeltruc/
Maak uw balkon leeg
Aan de achterzijde van de flat
worden de steigers opgebouwd.
Houdt er rekening mee dat u hier
ineens mensen ziet lopen. Uw
balkon moet leeg zijn gemaakt:
ruim bloempotten en zitjes op
en verwijder eventueel uw schotel. De bouwmedewerkers van
Ooijevaar kunnen er dan beter bij.
Dit moet u zelf doen
Van bouwbedrijf Ooijevaar ontvangt u een brief, uiterlijk 2 weken voordat zij in uw woning aan

de slag gaan. Hierin staat wat u
zelf moet doen. Uw balkon moet
leeg zijn. Uw spullen binnen moeten zijn opgeruimd, zodat bouwmedewerkers naar de voor- en
achtergevel
kunnen
lopen.
Ook moeten er aan de voor- en
achterzijde 1,5 meter ruimte zijn
om het verbouwwerk te kunnen
doen.
Zodra de bouw in uw woning
start, wordt het stofschot geplaatst en stucloper aangebracht.
U krijgt een noodtoilet en een
noodkeuken zodra de badkamer

en keuken niet langer bruikbaar
zijn. Zodra het weer wat kouder
wordt, kunt u een elektrische
kacheltje af te halen bij het kantoortje van bouwbedrijf Ooijevaar
(voormalige dokterspost). Ook
verhuisdozen en afdekfolie kunt u
hier gratis afhalen.
In de dagkalender op de website
leest u nog eens wat er van dag
tot dag staat te gebeuren.
(www.nieuwekleuren.nl/aanpak/
dagkalender/)

Ruimt u niet op? Dan vertraagt de bouw en moet bouwbedrijf Ooijevaar speciaal een
bedrijf inhuren. Dit bedrijf pakt alsnog de spullen in uw woning in. Hieraan zijn kosten
verbonden. Deze kosten worden aan u in rekening gebracht!
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Afval uit uw woning
Nu uw woning wordt verbouwd,
wilt u misschien wat spullen
weg gooien. Soms zijn meubels,
laminaat en grote elektrische
apparaten nog geschikt voor
andere mensen. Kringloopwinkels
verkopen deze spullen. Zij halen
spullen gratis bij u thuis op.
Zijn uw oude spullen niet meer
bruikbaar? Dan kunt u ze zelf
wegbrengen naar het afvalbrengstation in Zaandam - Symon
Spiersweg 7. Deze is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 16.00 u en zaterdag van

8.00 tot 14.00 u. Voor groot afval kunt u gratis een aanhanger
lenen. Wel moet u borg betalen.
Dit is € 50,-.
Grofvuil laten ophalen
Oude huisraad kunt u laten ophalen door HVC. Eerst maakt u
een afspraak met HVC via de
website hvc.nl of via gratis telefoonnummer 0800-0700. Vindt u
het handiger om de afspraak via
uw telefoon te regelen? Sinds kort
heeft HVC een speciale app. Zoek
‘HVC’ in de App store (iOS) of in

de Google Play (Android).
Op één van deze manieren
spreekt u een datum en tijdstip af,
waarop u het afval aanbiedt.
Pas op de afgesproken dag en tijd
zet u het afval aan de weg. Let op:
Grofvuil mag niet in de containers
van Ooijevaar. Eerder aanbieden
van afval op straat wordt door
gemeente Zaanstad gezien als
een dumping. Ook plaatsen van
grofvuil bij de huisvuilcontainers
is een dumping. Boetes hiervoor
kunnen oplopen tot € 182,-
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