Nieuwsbrief Palestrinalaan
In deze nieuwsbrief komen de
volgende punten aan bod:
• Voortgang werkzaamheden
• Zonnepanelen

• Personele wisseling bij SWZ
• Bewonersketen
• Tijdelijke overkapping

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.

• Bouwliften

• Douche
• Meterkast

Voortgang werkzaamheden
In de Louis Armstrong flat hebben we fase 1 van de renovatie afgerond. We starten
in deze flat in januari met fase 2. Er is een filmpje opgenomen met alle informatie
over de werkzaamheden voor fase 2. Voordat de werkzaamheden bij u starten ontvangt u het filmpje en een brief over de planning. We plaatsen alles ook op de Cobee app.
Bij de Elvis Presley flat hebben we een geslaagde opruimochtend gehad op zaterdag 4 december. De nieuwe bergingen van de Elvis Presley flat zijn inmiddels klaar
en alle bewoners hebben hun spullen uit de oude berging naar de nieuwe berging
verhuisd. In januari starten we bij de Elvis Presley flat met fase 1.
Veel bewoners hebben al een uitnodiging gehad om de keuzes te maken voor de
badkamer, toilet en keuken in onze modelwoning. Voor de daadwerkelijke start
van de renovatie krijgt u nog een keukentafelgesprek bij u thuis, waar we alles duidelijk uitleggen. U heeft dan ook de gelegenheid om al uw vragen te stellen.
Zonnepanelen
Op de flats worden zonnepanelen gelegd. Zodra alle informatie hierover beschikbaar is, ontvangt u van SWZ een informatiebrief.
Personele wisseling vanuit SWZ
Simone van Wakeren krijgt een andere functie binnen SWZ. Zij heeft vrijdag 10-122021 haar laatste afspraken gehad voor dit project. Siham Belhasnioui vervangt
haar en is regelmatig aanwezig in de bewonerskeet van de Elvis Presley flat.
Bewonersketen
In januari starten we zowel in de Elvis Presley flat als de Louis Armstrong flat. Daarom is er bij beide flats op werkdagen een bewonersbegeleider aanwezig in de bewonersinformatiekeet. Heeft u een vraag voor ons, dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.15 uur langskomen. Wilt u ons bellen dan kan dat natuurlijk ook.
Voor vragen over de Louis Armstongflat kunt u ons bereiken op 06-40722821. Voor
vragen over de Elvis Presley flat kunt u ons bereiken op 06-48325834.
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• Kookluchtjes
• Feestelijk startmoment

• Wintersluiting
• Projectpagina
• Contact

Tijdelijke overkapping Louis Armstrong flat
Tijdens de start van de werkzaamheden van fase 2 wordt er een tijdelijke overkapping geplaatst. Deze is nodig voor de veiligheid, tijdens het aanbrengen van de gevels. Op onderstaand plaatje ziet u waar de overkapping wordt geplaatst. Op het
moment dat we aan de andere kant van de flat bezig gaan, zal ook daar een overkapping worden geplaatst bij de ingang van de flat.

Bouwliften Elvis Presley flat
In week 50 wordt de bouwlift aan de voorzijde van de Elvis Presley flat geplaatst in
de streng van 819 t/m 581. In week 2 wordt de bouwlift geplaatst in de streng van
853 t/m 567. De betreffende bewoners worden telefonisch op de hoogte gebracht.
Hieronder ziet u op het plaatje ook nog eens waar de bouwliften komen.

Douche
Uit fase 1 hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen over de renovatiewerkzaamheden. Als aandachtspunt kregen wij het gebruik van de douche tijdens
werktijden terug. We hebben besloten om daarom bij beide flats de gelegenheid te
geven om in een terugtrekwoning gebruik te maken van de douche. Zo kunnen bewoners tijdens de renovatie douchen, wanneer de vakmannen in de woning aan het
werk zijn. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u bij de bewonersbegeleiders een moment reserveren en de sleutels komen ophalen bij de bewonerskeet.

Meterkast Elvis Presley
Afgelopen periode zijn er werkzaamheden uitgevoerd in de meterkast door Breman
en de Bam. Hierbij zijn gaten geboord. Deze worden in fase 1 van de renovatie dicht
gemaakt.

Kookluchtje Louis Armstrong
Een aantal bewoners hebben last van kookluchtjes van buurtbewoners. We gaan dit
zo snel mogelijk oppakken in fase 2.
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Feestelijk startmoment Elvis Presley flat
In april hebben we een feestelijk startmoment van de renovatie Louis Armstrong
flat gehouden. Nu we gaan starten bij de Elvis Presley flat leek het ons leuk om dit
weer te organiseren. Echter door de huidige coronamaatregelen hebben we besloten deze feestelijke start uit te stellen totdat de maatregelen het weer toelaten.
Zodra dit weer mogelijk is ontvangt u een uitnodiging van ons.

Wintersluiting
Vanaf woensdag 22 december 2021 12.00 uur tot maandag 10 januari 2022 heeft
Mateboer Bouw B.V. kerstvakantie. 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 kerstvakantie 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 hele fijne feestdagen en een gezond 2022!

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 - 40 72 28 21 (ook Whatsapp) of 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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