Nieuwsbrief Palestrinalaan
In deze nieuwsbrief komen de
volgende punten aan bod:

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
In de Elvis Presley flat zijn we bezig met de bergingen. Een aantal oude bergingen zijn al gesloopt. Bewoners hebben tijdelijk een andere berging gekregen. Bewoners worden hierover vooraf geïnformeerd.
We zijn inmiddels volop bezig met de werkzaamheden in de woningen in de
Louis Armstrong flat. Er wordt tussen 7.30 uur en 16.15 uur veel lawaai gemaakt. We begrijpen dat dit veel van u vraagt. Gelukkig krijgen we ook regelmatig positieve berichten van bewoners. We vinden het fijn te horen dat
veel mensen aan geven erg blij te zijn met het resultaat.

Gevelkeuzes Elvis Presley flat
Nog niet iedereen heeft zijn gevelkeuze doorgegeven. We hebben nog wat
extra tijd en hebben daarom de bewoners die nog geen keuze hadden gemaakt opnieuw een brief gestuurd om de keuze alsnog bekend te maken.
Zo hopen wij om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun eigen gevel
te kunnen kiezen. Voor mensen die na de einddata nog steeds geen keuze
hebben gemaakt, maken wij de keuze.

Gebruik wasmachine Louis Armstrong flat
Wanneer we in uw woning met de werkzaamheden bezig zijn en u tijdelijk
niet kunt wassen, is er de mogelijkheid om uw wasje te draaien in onze modelwoning, 1041. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u dit aangeven bij
onze bewonersbegeleiders; Annemarie of Marijke.
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Aandachtspunten tijdens de werkzaamheden
Voordat de werkzaamheden starten krijgt u een planning van ons. Daarin
proberen we u al zoveel mogelijk informatie over de werkzaamheden te geven. Tijdens de werkzaamheden zijn er andere aandachtspunten naar voren
gekomen. Om u hiervan op de hoogte te brengen hebben wij ze hieronder
beschreven en staan ze ook op de achterzijde van de planningsbrieven.
Saneren asbest
Als we dit gedaan hebben lopen de vakmensen schoon vanuit de keuken
over het balkon door de woonkamer. Mocht u een andere sleutel voor u balkondeur als de voordeur hebben dan ontvangen we deze graag.
Plaatsen co2 melder
In de woonkamer wordt een co2 melder geplaatst.
Slaapkamer voorzijden
Bij de slaapkamer aan de voorzijde van de woning moeten we bij de kast
zijn. Daarom moet deze kast de gehele periode leeg zijn langs de aangegeven wanden. Eerder was gecommuniceerd dat dit maar 2 dagen zou zijn,
maar in de praktijk blijkt dit toch anders te zijn.
Huisdieren
Mocht u huisdieren hebben, dan raden wij aan om deze in 1 van de 2 slaapkamers te houden waar we geen werkzaamheden uitvoeren.
Toiletgebruik
Tijdens de werkzaamheden plaatsen wij een chemisch toilet in uw badkamer. Twee keer per week op de maandag en de vrijdag wordt deze geleegd
en gereinigd. We proberen dit zo snel mogelijk te doen, maar dit lukt niet
altijd. Bij hoge nood kunt u zich altijd melden bij de keet en gebruik maken
van onze toilet.
Opleverprocedure
De woning wordt opgeleverd zodra de werkzaamheden in uw woning zijn
afgerond. Marijke of Annemarie belt u wanneer de oplevering gepland staat
en of u aanwezig kunt zijn. De oplevering wordt door de uitvoerder van Mateboer Bouw uitgevoerd. Na de oplevering wordt er een afspraak gemaakt
om eventuele opleverpunten af te handelen. Het is daarom handig als wij de
sleutel nog een aantal dagen langer mogen houden.
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Even voorstellen

Simone van Wakeren coördineert vanuit SWZ de werkzaamheden met de
BAM en Breman. Zij regelt met name de afspraken en sleutels voor de werkzaamheden van de BAM en Breman. Deze werkzaamheden vinden voor de
daadwerkelijke renovatie plaats. Daarnaast fungeert zij ook als aanspreekpunt voor bewonerszaken m.b.t. de renovatie. Simone zit in de bewonersinformatiekeet bij de Elvis Presley flat. Omdat er steeds meer werkzaamheden
opgestart worden bij de Elvis Presley flat zal 1 van de 2 bewonersbegeleiders
van Mateboer hier ook vanaf 1 november meerdere dagdelen in de week
aanwezig zijn.
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 en antwoorden over 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
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