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Bouwmaatje.Bouwmaatje.

Wij zijn van 

Elvis Presleyflat 
en

Louis Armstrongflat 

In dit boekje krijgt u meer 

informatie over de werkzaam-

heden en de wijze van  

uitvoering.



Woningen aan de Palestrinalaan 561-839 en 917-1195  en garages Palestrinalaan 1 t/m 100.
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Inleiding

Zoals u weet gaan we werkzaamheden uitvoeren aan uw woning. Het opknappen van uw woning kost 

tijd en zal niet altijd even prettig voor u zijn. Dat vinden wij vervelend. Wij gaan er alles aan doen om 

de overlast zoveel mogelijk te  beperken.

Als alle werkzaamheden afgerond zijn, woont u in een opgeknapte woning met meer wooncomfort! 

De voorbereidingen gaan door ondanks de coronacrisis

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de modelwoningen. Natuurlijk worden de werkzaamheden 

uitgevoerd binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM. 

Zodra de richtlijnen van de overheid het toelaten krijgt u een uitnodiging om deze te bezoeken.

Tijdens de voorbereiding kan het zijn dat medewerkers bij u binnen opnames willen doen. Dat over-

leggen zij dan met u. Wanneer u (milde) klachten heeft als keelpijn, hoesten of koorts, dan gaan zij niet 

uw woning in. Onze medewerkers mogen met dergelijke klachten niet naar de bouwplaats komen. 

Deze maatregelen nemen wij om u en onze medewerkers te beschermen.

Het kan zijn dat door de coronacrisis de planning niet of anders uitgevoerd wordt.
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Werkzaamheden

Voordat er gestart kan worden met de werkzaamheden is het noodzakelijk dat 70% van de bewoners 

akkoord gaat met de verbeter- en energiebesparende maatregelen. U tekent hiervoor het renovatie-

voorstel van SWZ dat u later ontvangt. 

Bij 70% akkoord gaan onderstaande  werkzaamheden door. 

Wanneer deze 70% niet wordt gehaald gaan deze werkzaamheden niet door:

In uw woning

 U woning wordt gasloos. Daardoor hoeft u geen vastrecht meer te betalen voor de aansluiting. 

Alle bewoners koken voortaan elektrisch en krijgen daarom een gratis inductiekookplaat en een 

gratis pannenset. Als u al elektrisch kookt, krijgt u dit niet.

 Er komt een beter ventilatiesysteem. Slechte of vochtige lucht verdwijnt en u leeft voortaan in 

een gezondere woning. 

 Op uw meterkast sluiten wij twee zonnepanelen aan.

 Uw woning krijgt nieuwe geïsoleerde gevels met nieuwe kozijnen en buitendeuren.

 Op het balkon krijgt u een balkonkast voor een betere afscheiding met uw buren en opbergruimte.

 Op uw verzoek kan de keuken en/of badkamer vernieuwd worden, als deze ouder is/zijn dan 15 jaar. 

Buiten uw woning

 Het gebouw krijgt een moderne uitstraling.

 De entree van het gebouw wordt aangepast, zodat de ruimtes groter en lichter worden.

 Het gebouw wordt geïsoleerd waardoor u uw woning minder hoeft te verwarmen. 

 U krijgt nieuwe gevels, die beter geïsoleerd zijn en kozijnen die beter sluiten.

 De bergingen gaan naar de begane grond.

 Uw berging kunt u voortaan makkelijker bereiken.

 Er komen nieuwe appartementen op de eerste woonlaag. 

 Er komt een buurtkamer op de hoek van het gebouw.  Daar kunnen bewoners elkaar ontmoeten, 

elkaar leren kennen en zo makkelijker iets voor elkaar betekenen.

 Nieuwe galerij- en balkonhekken.
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De overige werkzaamheden vallen onder noodzakelijk onderhoud en gaan ook zonder 

70% goedkeuring door. 

Werkzaamheden die ook zonder 70% akkoord doorgaan zijn:

 Nieuw collectieve verwarmingsinstallatie. De nieuwe ketels verbruiken minder energie.  

De kast in de slaapkamer aan de galerijkant wordt gebruikt voor de nieuwe installatie.

 Vervangen dakbedekking.

 De geisers worden verwijderd.

 Aanpassing brandscheiding.

 Vervangen van de riolering.

 Schilderen van de buitenzijde van het gebouw en herstellen van beton en metselwerk.

 Toilet wordt vervangen omdat wij de riolering in de leidingkoker moeten 

 vervangen en asbest gaan verwijderen.

 

  

Bouwmaatje.
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Planning

Als 70% akkoord is starten we in september 2020 bij de Louis Armstrongflat. Eind 2021 verwachten  

wij geheel gereed te zijn bij deze flat. 

In februari 2021 starten we in de Elvis Presleyflat. Hier verwachten we het tweede kwartaal 2022  

gereed te zijn. 

Dit is afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Bij slecht weer liggen  

sommige werkzaamheden stil of duren iets langer. 

Als we geen 70% akkoord gekregen hebben met de voorgestelde renovatie wordt er niet in  

september gestart. Wij gaan dan kijken hoe wij de noodzakelijke werkzaamheden gaan uitvoeren.

Wat gebeurt er om uw woning?

Bouwplaatsinrichting

Voordat we aan het werk gaan, maken we eerst een bouwplaats. Hier staan bijvoorbeeld de bewoners-

keet, bouwketen, het bouwmateriaal en de machines. Dit wordt zoveel mogelijk aan de achterzijde 

(balkonkant) van het gebouw gezet. Daardoor blijven er zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschik-

baar. De aannemer en onderaannemers parkeren zoveel mogelijk elders in de wijk. Wij kunnen niet 

voorkomen dat er overdag tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

Inrichten van het groen om de flats

De gemeente heeft samen met een aantal bewoners plannen gemaakt voor het inrichten van het 

groen tussen de flats. Het plan wordt niet in één keer uitgevoerd, maar stapsgewijs. Zo kan het plan 

steeds verbeterd worden. Tijdens het kijkmoment in de modelwoning kunt u op tekening de plannen 

bekijken zoals die nu bedacht zijn. U vindt ze ook online op swz.nl/projecten bij ‘Elvis Presley en Louis 

Armstrong, Palestrinalaan’. Voor vragen of aanvullingen kunt u terecht bij de wijkbeheerder van de 

gemeente Zwolle. Zie contactpagina.
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Vandaag starten wij met het slopen van de keuken.

Parkeren

Door het project komen er 11 nieuwe woningen per flat bij en verdwijnen er 50 garages. Om te 

voorkomen dat het parkeren een probleem wordt, heeft de gemeente onderzocht of er parkeerplaat-

sen bij moeten komen. Bij de Elvis Presleyflat komen er 16 parkeerplaatsen bij aan de balkonkant van 

de flat. Tijdens het kijkmoment in de modelwoning kunt u op tekening de plannen bekijken zoals die 

nu bedacht zijn. Deze vindt u t.z.t. ook online op swz.nl/projecten bij ‘Elvis Presley en Louis Armstrong, 

Palestrinalaan’. Bij Louis Armstrongflat komen er geen parkeerplaatsen bij.

Volgorde van werken

De werkzaamheden in en rondom uw woning zijn opgesplitst in twee bouwperiodes. Daarmee wordt 

de overlast in uw woning zoveel mogelijk beperkt. Een bouwperiode duurt vijftien werkdagen. Hierin 

zitten 2 weekenden. In deze periode is er wel stromend water en stroom in uw woning. Tussen de 

twee bouwperioden zit minimaal een maand.

Rustwoning(en)

Tijdens de werkzaamheden hebt u de mogelijkheid om naar een rustiger plek te gaan. Daarvoor 

richten we rustwoningen in met een zithoek, wifi en u kunt er koffie en thee zetten. Deze woningen 

proberen we in de buurt van uw flat te regelen. Het liefst niet in uw flatgebouw omdat u dan nog 

geen rust heeft.  
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Financiële zaken

Verhoging servicekosten

Uw woning heeft na de werkzaamheden minimaal een A-label. Na afloop van de werkzaamheden in uw 

woning worden de servicekosten verhoogd met € 7,00 per maand. Tegenover deze verhoging staan be-

sparingen. Bij gemiddeld, normaal gebruik wordt uw energierekening lager. Daarnaast hoeft u geen huur 

meer te betalen voor de geiser of boiler. Ook hoeft u geen vastrecht voor het gas meer te betalen. Bij dit 

Bouwmaatje zit een flyer over het aardgasvrij wonen met een voorbeeld van een maandelijkse besparing. 

Huurtoeslag

Het verhogen van de servicekosten met € 7,00 heeft geen invloed op de huurtoeslag. 

Vergoeding

U ontvangt eenmalig een vergoeding van € 10,- voor het gebruik van water en stroom tijdens de 

werkzaamheden. Deze vergoeding krijgt u bij oplevering van uw woning. 

U kunt in uw woning blijven wonen gedurende de werkzaamheden. SWZ en Mateboer zorgen er-

voor dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. U heeft geen recht op een verdere financiële 

tegemoetkoming.

Schade

Ondanks alle getroffen maatregelen is het niet uitgesloten dat uw eigendommen per ongeluk bescha-

digen. Als dat het geval is, meld dit dan. Doe dit binnen 24 uur. Dit kan via de bewonersbegeleiders 

van Mateboer. U vindt de gegevens op de contactpagina. 

SWZ of de aannemer zijn niet aansprakelijk voor schade aan Zelf Aangebrachte Verandering waarvoor 

SWZ geen schriftelijke toestemming heeft verleend.  

De werkzaamheden betekenen overlast voor u

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden ingrijpend zijn.

Ook zijn wij ons ervan bewust dat dit overlast voor u gaat veroorzaken. Wij proberen de overlast 

zoveel mogelijk te beperken. Wij hopen dat we de werkzaamheden mogen uitvoeren in een 

gezamenlijke prettige sfeer.



   | 9

Wat doen wij om de overlast zoveel mogelijk te beperken?

Wij werken met stofafzuiging op de apparatuur. Voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden 

moet u ruimte vrijmaken in uw woning. De aannemer dekt het deel van de vloeren waar hij bezig is 

netjes af. Uw overige spullen (meubels, apparatuur en dergelijke) mag u zelf afdekken. Wij raden u  dit 

ten sterkste aan. Voorafgaand aan de werkzaamheden kunt u hiervoor afdekfolie en inpakdozen ophalen in 

de bewonerskeet. Aan het einde van de werkdag kunt u ramen en deuren altijd afsluiten. De werkzaam-

heden zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Daarom werken wij volgens een strakke planning.

Het kan zijn dat u de drukte en het lawaai even wilt ontvluchten. Als u dat wilt, kunt u tijdens de werk-

zaamheden in uw woning overdag in een rustwoning verblijven.

Welke tijdelijke voorzieningen worden gerealiseerd?

Gedurende de renovatie kan het zijn dat u tijdelijk niet van uw toilet, badkamer en/of keuken gebruik 

kunt maken. Wij zorgen dan voor een tijdelijke voorziening. Deze zijn: 

Tijdelijke toiletgelegenheid

Tijdens de toiletvernieuwing krijgt u een tijdelijke toiletvoorziening in uw woning. 

Tijdelijke douchegelegenheid

Uw badkamer wordt alleen verbouwd als u dat wilt. Voorwaarde is dat de badkamer ouder moet zijn 

dan 15 jaar. Tijdens de badkamerverbouwing kunt u eventueel douchen in de rustwoning. U krijgt hier 

dan tijdelijk een sleutel van. 

Tijdelijke kookgelegenheid

Uw keuken wordt alleen vernieuwd als u dat wilt. Voorwaarde is dat de keuken ouder moet zijn dan 15 jaar. 

Tijdens de keukenvernieuwing krijgt u een tijdelijke kookvoorziening aangeboden. Deze kunt u ge-

durende de keukenvernieuwing gebruiken. 

Tijdelijke verwarming

U krijgt een nieuw verwarmingssysteem. Er zijn momenten dat uw verwarming niet werkt. Als het 

nodig is krijgt u een noodkachel.
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Wat doen wij om u door het project te begeleiden?

Bewonersbegeleider

Tijdens het project is uw bewonersbegeleider uw vaste aanspreekpunt tijdens de renovatie in uw woning.

U kunt bij de bewonersbegeleider terecht voor alle vragen die met het project te maken hebben. 

U kunt haar bereiken via mail of telefoon. De contactgegevens staan op de achterkant van deze brochure.

Inloopbalie

Tijdens de werkzaamheden staat er een bewonerskeet op de bouwplaats. De bewonerskeet heeft een 

inloopbalie. U kunt hier terecht voor vragen. De inloopbalie is geopend op werkdagen van 08.30 tot 

10.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. 

Keukentafelgesprek (persoonlijk gesprek)

Dit doen wij ongeveer zes weken voor de startdatum van de renovatie. Wij komen bij u thuis voor 

een keukentafelgesprek. Wij leggen dan uit welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer. U 

heeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Planningsbrieven 

Elke week krijgt u van ons een planningsbrief. Hierin staat per dag aangegeven welke werkzaamheden 

er uitgevoerd worden. Tijdens het keukentafelgesprek vertellen wij u wanneer wij in uw woning 

starten. De eerste planningsbrief ontvangt u minimaal twee weken voor de startdatum. Tevens kunt u 

gebruik maken van een app. Hierin staat de voortgang en alle informatie over het project. 

Projectapp

U kunt gebruik maken van een app. Hierin staat alle informatie over het project, de voortgang en de 

planning . Ook kunt u via de app vragen stellen aan ons. Na het bezoek aan de modelwoning ontvangt 

u van ons inloggegevens voor de app. Hiervoor heeft u wel een e-mailadres nodig. U kunt inloggen op 

de website of de app downloaden op uw telefoon. 

Afdekfolie en inpakdozen

Wij dekken de looppaden en onze werkplek af. U heeft zelf de verantwoordelijkheid voor het afdekken 

en inpakken van uw spullen. Voor het afdekken van uw spullen kunt u afdekfolie ophalen bij de be-

wonerskeet. Voor het inpakken van uw spullen kunt u dozen ophalen bij de bewonerskeet. 



   | 11

VR-bril

U heeft de mogelijkheid om de werkzaamheden en de keuzes die u maakt te zien door middel van een 

VR-bril. U krijgt dan een speciale bril op. U kunt dan zien wat het betekent als ze in uw woning aan het 

werk zijn. U ervaart dan welke overlast het geeft als er gesloopt en gerenoveerd wordt. Hiermee krijgt u 

ook een duidelijk beeld van het eindresultaat. 

Waardebonnen 

U ontvangt 4 waardebonnen van een half uur. Deze waardebonnen kunt u inzetten voor hulp bij  

het verplaatsen van zware apparatuur. Bijvoorbeeld uw koelkast of wasmachine.  Vraag naar de mo-

gelijkheden bij de bewonersbegeleider van Mateboer.

Nieuwsbrieven

Tijdens het project krijgt u meerdere keren een nieuwsbrief. Hierin staan de ontwikkelingen en de voort-

gang van het project. Alle communicatie, zoals nieuwsbrieven, Bouwmaatjes en veel gestelde vragen, 

vindt u terug op swz.nl/projecten bij ‘Renovatie Elvis Presley en Louis Armstrong, Palestrinalaan’. 

Nieuwsbriefbinnenkort starten wij met 

groot onderhoud in Zwolle

Contact
Corrine Weiss

In deze nieuwsbrief komen de 
volgende punten aan bod:

Project
Binnenkort starten wij met groot onderhoud in Swifterband.

Kijk op onze website voor meer informatie. 

U kunt ook bellen of mailen voor meer informatie.

Vandaag starten wij met het aanbrengen van dakisolatie.

Schoonmaken

Na afronding van elke bouwperiode worden de werkplekken bouwschoon 

gemaakt. Bouwschoon is het verwijderen van bouwstof, 

het verwijderen van eventuele cementsluier, 

verfspatten en kitresten. Ook stofzuigen we de 

looppaden. Na bouwperiode 2 wassen we 

het glas aan de binnen- en buitenkant. 

Houdt u er rekening mee dat u zelf uw meu-

bels en inrichting schoon moet maken.
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Werktijden

Wij werken van 7.00 uur tot 17.00 uur. Het zou fijn zijn als u thuis bent tijdens de werkzaamheden in 

uw woning. Wij begrijpen dat dit niet altijd kan. Wilt u dan iemand anders vragen er namens u te zijn? 

U kunt ook uw huissleutel aan ons afgeven als dat handiger voor u is. Wij kunnen dan onze werkzaam-

heden volgens planning uitvoeren.

Welke overlast kunt u verwachten?

Wij gaan veel werkzaamheden in uw woning uitvoeren. Desondanks kunt u tijdens deze werkzaam-

heden in uw woning blijven wonen. U hoeft dus niet tijdelijk te verhuizen! 

Op bladzijden 13 en 14 staan met plaatjes de soort overlast beschreven die het (mogelijk) oplevert. 

Ook ziet u afgebeeld wat wij van u vragen tijdens de uitvoering van het werk. 

Overlast van werkzaamheden buiten uw woning

Het kan ook zijn dat u overlast ervaart als wij niet in uw woning aan het werk zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan geluidsoverlast van het hakken en boren in de omliggende woningen en stofoverlast in het ge-

bouw. Ook kan het zijn dat u minder privacy ervaart door bouwpersoneel.

7.00 uur
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Schema bouwperiode 1

In onderstaand overzicht staan plaatjes. Deze plaatjes geven weer welke overlast er kan zijn. Ook is te zien 

wat wij van u verwachten. Eerst ziet u wat de plaatjes betekenen, daarna wanneer die van toepassing zijn.

Werkzaamheden aan de schacht, toilet en keuken:

Welke werkzaamheden voeren we uit Overlast Gevraagde hulp

Looppaden afdekken en stofschot plaatsen. 
Wand toilet slopen en verwijderen sanitair.

Verwijderen van asbest, afhankelijk van onderzoek 
bij uw woning. Wand toilet tijdelijk dichtzetten.

Ontkoppelen en slopen van keuken.

Voormontage toilet en keuken.

Voorzetwand plaatsen in keuken.

Stucwerk toilet en keuken.
Wand- en vloertegels toilet plaatsen.
Wandtegels plaatsen in keuken.

Aftimmeren incl. plafond toilet en plaatsen van 
keuken.

Afmonteren in toilet en keuken.

Saus- en schilderwerk in toilet en keuken.

Kitten van toilet en keuken.

Schoonmaken van toilet en keuken.

Leidingen in schacht aanbrengen (dit wisselt per 
woning welke dag dit uitgevoerd wordt).

Geluids
overlast

Stof
vorming

Tocht Geen
verwarming

Toegang tot 
uw woning

Spullen
verplaatsen
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Schema bouwperiode 2

In onderstaand overzicht staan plaatjes. Deze plaatjes geven weer welke overlast er kan zijn. Ook is te zien 

wat wij van u verwachten. Eerst ziet u wat de plaatjes betekenen, daarna wanneer die van toepassing zijn.

Werkzaamheden aan onder andere de badkamer, gevelpuien, cv-installatie:

Welke werkzaamheden voeren we uit Overlast Gevraagde hulp

Verwijderen sanitair en slopen van de badkamer.
CV installatie afkoppelen en slopen.

Voormontage badkamer.
Gevelpuien aan de voorgevel vervangen.

Gevelpuien aan de achtergevel vervangen.

Stucwerk en wandtegels aanbrengen in de 
badkamer. CV installatie aansluiten.

Vloertegels aanbrengen in de badkamer. 
Mechanische ventilatie aanbrengen.

Afmonteren in de douche. Aftimmeren van  
gevelpuien en aftimmeren van leidingen.

Aanbrengen plafond in de douche. Aftimmeren 
van gevelpuien en aftimmeren van leidingen.

Saus- en schilderwerk en kitten van de badkamer.
Saus- en schilderwerk van de koven, plafond van de hal.

Schoonmaken van de badkamer. Schoonmaken 
van de ramen aan de binnen- en buitenzijde.

Verwachte overige overlast:

 Minder privacy

 Tijdelijk minder ruimte in uw woning omdat u spullen weg moet zetten

 Het kan voorkomen dat uw verwarming tijdelijk niet werkt. 

 Uiteraard zullen we dan een noodkacheltje aanleveren, als u dat wil

 Tijdens de werkzaamheden wordt de stroom een aantal keren afgesloten

 Er vinden graafwerkzaamheden plaats rondom het gebouw

Geluids
overlast

Stof
vorming

Tocht Geen
verwarming

Toegang tot 
uw woning

Spullen
verplaatsen
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Contactpagina

Communicatie en contactpersonen

Mateboer Bouw BV verzorgt grotendeels de communicatie over de werkzaamheden.

Contactpersoon bij Mateboer Bouw BV

Tijdens de uitvoering is Malou Coerts uw contactpersoon. 

Op werkdagen tussen 07.30 en 16.00 uur bereikbaar via 

☎  06 40722821 (ook Whatsapp) 

✉  malou.coerts@mateboer.nl

Zij is ook uw eerste aanspreekpunt als u schade als gevolg van het project hebt.

Contactpersoon bij SWZ

Het kan zijn dat u iemand van SWZ wilt spreken over de werkzaamheden. 

Dat kan dat altijd. Neemt u gerust contact met ons op. 

  

Voor bewonerszaken is Pieter de Vries uw contactpersoon. Pieter is elke  

werkdag, behalve woensdag,  bereikbaar via 

☎  (038) 4680158 

✉  pdvries@swz.nl

 

Voor technische zaken is Richard Zuidberg uw contactpersoon.

Richard is elke werkdag, behalve vrijdag, bereikbaar via 

☎  (038) 4680189

✉  rzuidberg@swz.nl

Contactpersoon gemeente Zwolle

Wanneer u meer informatie wilt over het groenplan of u heeft aanvullingen

heeft op het plan kunt u contact opnemen met Monique Wiegers via 

✉  wijkservicepuntnoord@zwolle.nl



Bouwmaatje.

Tot snel!

U kunt altijd contact opnemen met
Malou Coerts via 

06 40 72 28 21

of mailen naar 
malou.coerts@mateboer.nl


