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De renovatie is in volle gang! Zowel bij de Louis Armstrong flat als de  
Elvis Presley flat wordt hard gewerkt. In deze nieuwsbrief geven wij u 
meer informatie over de voortgang van het project. 
 
 
 
 
 

Voortgang werkzaamheden 
We zijn gestart met de eerste werkzaamheden bij de Elvis Presley flat. De 
garagedeuren zijn verwijderd en de garages zijn leeggehaald. U kijkt nu van 
voor naar achteren door de flat heen. Het nieuwe gashok is gebouwd en we 
hebben werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd.  
 

De bouw van de nieuwe bergingen bij de Louis Armstrong flat is klaar!  
De bewoners van de Louis Armstrong flat hebben de spullen uit hun oude 
berging naar de nieuwe berging verplaatst. De oude bergingen op de eerste 
woonlaag worden nu gesloopt. 
 

Start renovatie bestaande woningen Louis Armstrong flat 
Bij de eerste 10 woningen zijn de werkzaamheden van fase 1 afgerond. We 
hebben wat opstartproblemen gehad. Om het bij de volgende woningen be-
ter te laten verlopen hebben we wat aanpassingen gedaan. Na de zomerva-
kantie gaan wij verder met de werkzaamheden bij de volgende woningen.  
 
Afval 
Wij merken helaas dat er nog bewoners zijn die afval over het balkon naar 
beneden gooien. Dit gebeurt ook wanneer wij daar aan het werk zijn. Wij 
verzoeken dringend om je afval niet naar beneden te gooien. Laten we geza-
menlijk zorgen voor de veiligheid van onze mensen en een schone omge-
ving.  
 
Containers Louis Armstrong flat 
Aan de galerijzijde bij de Louis Armstrong worden naast de bouwliften extra 
containers geplaatst. Om die containers te plaatsen is het noodzakelijk dat 
de weg aan die kant dichtgezet wordt. U kunt dan met de auto geen rondje 
meer rijden, maar wel gebruik maken van de parkeerruimte.  
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Officieel startmoment renovatie bestaande woningen Louis Armstrong flat 
Woensdag 28 april heeft  het officiële startmoment van de renovatie  
bestaande woningen Louis Armstrong flat plaatsgevonden. Dit is in samen-
werking met de studenten uit de flat georganiseerd. Kinderen uit de flat 
fleurden de bouwplaats op. Zij maakten een kunstwerk dat werd  
opgehangen aan de bouwhekken. Dat gebeurde onder het genot van  
muziek, een springkussen en wat lekkers. Ouders konden vanaf het balkon 
meekijken. 
 

Op www.palestrinalaan.nl staat een leuke sfeerimpressie van deze middag. 
 
 
Even voorstellen 
Sommige bewoners hebben onze nieuwe bewonersbegelei-
der al ontmoet. Per 1 april 2021 is Annemarie van den Berg 
ons team komen versterken.  
Annemarie is van maandag t/m vrijdag aanwezig in de be-
woners infokeet om u te ondersteunen tijdens de renova-
tiewerkzaamheden.  
 
 
 

Zwangerschapsverlof en nieuwe collega 
Malou Coerts is sinds eind juni met zwangerschapsverlof. 
Marijke Hebben neemt haar werkzaamheden tijdelijk over. 
Marijke is aanwezig op de maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag.  
 
 
 
Opleverprocedure 
Wanneer de werkzaamheden in uw woning afgerond zijn wordt de woning 
opgeleverd. U wordt gebeld door Marijke of Annemarie of u aanwezig wil 
zijn bij de oplevering en wanneer die gepland is. De oplevering wordt door 
de uitvoerder van Mateboer Bouw uitgevoerd. Na de oplevering wordt er 
een afspraak gemaakt om eventuele opleverpunten af te handelen.  
 
 
 
Cobee 
In de bewonersapp Cobee plaatsen wij nieuwsberichten om u op de hoogte 
te houden van de werkzaamheden en de planning. U heeft hiervoor een 
brief met inlogcode ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen of weet u niet 
hoe u kunt inloggen? Neem dan contact op met Annemarie of Marijke van 
Mateboer Bouw. De contactgegevens kunt u onderaan de nieuwsbrief vin-
den. 
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Bouwvakantie 
Van donderdag 29 juli 12.30 uur tot en met maandag 23 augustus 2021 heeft 
Mateboer Bouw B.V. zomervakantie. Wij zijn in deze periode niet aanwezig 
op de bouw. SWZ is in deze periode wel bereikbaar.  
 
Wilt u ons toch bereiken? Voor spoedgevallen tijdens de zomervakantie is er 
een calamiteitennummer 06 - 34 84 86 56. Dit nummer is alléén voor  
calamiteiten die écht niet kunnen wachten tot na de vakantie, bijvoorbeeld 
als er lekkage is.  
 

Wij wensen u een hele fijne zomer toe! 

 
 

www.palestrinalaan.nl 
Voor alle informatie over de renovatie van de Elvis Presley flat en de Louis 
Armstrong flat kunt u kijken op de projectpagina www.palestrinalaan.nl.  
Op de projectpagina verzamelen wij alle nieuwsbrieven, brochures en veel 
gestelde vragen omtrent de renovatie. 
 
 
 
 

Contact 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Mateboer Bouw B.V. of SWZ. De 
contactpersonen en contactgegevens vindt u hieronder. 

 
Contactpersoon bij Mateboer Bouw BV  

 
Tijdens de uitvoering zijn Malou Coerts, Marijke Hebben en  

Annemarie van den Berg uw contactpersonen. 
  

Op werkdagen tussen 07.30 en 16.15 uur bereikbaar via  
06 40722821 (ook Whatsapp)  

malou.coerts@mateboer.nl  
 

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

 
 
 

Contactpersonen bij SWZ 
 

Het kan zijn dat u iemand van SWZ wilt spreken over de  
werkzaamheden. Dat kan altijd. Neemt u gerust contact met ons op.  

 
Voor technische zaken is Richard Zuidberg uw contactpersoon.  

Richard is elke werkdag, behalve vrijdag, bereikbaar via  
038 4680189  

rzuidberg@SWZ.nl  
 

Voor bewonerszaken is Pieter de Vries uw contactpersoon.  
Pieter is elke werkdag, behalve woensdag, bereikbaar via  

038 4680158  
pdvries@swz.nl  


