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Nieuwsbrief Palestrinalaan 

In deze nieuwsbrief komen de 

volgende punten aan bod: 

 

• Voortgang werkzaamheden 

• Video werkzaamheden 

   2e fase 

• Nieuwe woningen  

   1e verdieping 

• Buurtkamers 

• Gevels vervangen 

• Waardebonnen 

• Douche 

• Water door laten stromen 

• Projectpagina 

• Whatsapp 

• Even voorstellen 

• Contact 

 

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 
 
Elvis Presley flat 
We zijn nu ongeveer 1,5 maand bezig met de werkzaamheden 
van de 1e fase. Bij de eerste 30 woningen zijn de  
werkzaamheden van fase 1 al afgerond en opgeleverd.   
 
 
Louis Armstrong flat 
In de Louis Armstrong flat zijn we sinds januari volop bezig met de werkzaamheden 
van fase 2. Wij merken dat er steeds meer werknemers in quarantaine moeten of 
zelf ziek zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om snel vervanging te krijgen om de 
werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben dan ook besloten 
om voorlopig géén nieuwe woningen op te starten en de  
werkzaamheden in de woningen 
waar we bezig zijn zo snel mogelijk 
af te ronden.  
Wij begrijpen dat dit een hele  
vervelende situatie is en doen er 
alles aan om zo snel mogelijk  
duidelijkheid te geven.  
 
 

Video over de werkzaamheden 2e fase 
Wij hebben voor alle bewoners een vlog gemaakt waarin we uitleg geven over de 
werkzaamheden van de 2e fase. De vlog staat op de bewonersapp Cobee en een 
paar weken voordat wij bij u starten mailen of appen wij u de link.  
 
 

Nieuwe woningen 1e verdieping 
De bewoners van de Louis Armstrong flat en Elvis Presley flat hebben voorrang op 
een nieuwe woning op de 1e verdieping. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? 
Dan moet u dat vóór 30 april 2022 aangeven. Dit kunt u doen door een e-mail te  
sturen naar verhuur@swz.nl. In de mail zet u dan uw persoonsgegevens en waar u 
nu woont. Op www.palestrinalaan.nl vindt u meer informatie én de plattegronden 
van de nieuwe woningen. 



 

NIEUWSBRIEF PALESTRINALAAN FEBRUARI 2022 

 
Buurtkamers 
De Elvis Presley flat én de Louis Armstrong flat krijgen een nieuwe buurtkamer.  
De nieuwe buurtkamer van de Louis Armstrong flat komt op de begane grond én de 
eerste verdieping. Op de tekeningen hieronder omcirkeld. Wij zijn gestart met de 
werkzaamheden in deze ruimtes. Afhankelijk van de ontwikkelingen qua Corona 
hopen we de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven over de exacte  
opleverdatum. 
 
 
 
 
 

Louis Armstrong flat, begane grond 

 
 
 
 

 
  Louis Armstrong flat, 1e verdieping 

 
De werkzaamheden in de nieuwe buurtkamer van de Elvis Presley flat worden begin 
2023 opgestart. 
 
 

Gevels vervangen  
Wij krijgen veel vragen over het vervangen van de gevels. De voor- en achtergevel 
worden nooit tegelijk vervangen. Wanneer wij de gevel eruit halen, zorgen wij er 
altijd voor dat de gevel dezelfde dag er weer in komt. Als het 17.00 uur is en de  
gevel zit er nog niet in door omstandigheden, dan zorgen wij dat we blijven en de 
werkzaamheden afmaken, zodat de woning afgesloten is. Het komt nooit voor dat 
er geen nieuwe gevel in uw woning zit en wij naar huis toe gaan. 
 
 

Waardebonnen 
In het bouwkoffertje die u bij de start van de eerste fase van ons ontvangt zitten 4 
waardebonnen. Deze waardebonnen hebben een waarde van 30 minuten aan hulp 
van een klusjesman. In totaal dus 2 uur hulp. Met deze waardebonnen kunt u een 
klusjesman inzetten om u te helpen bijvoorbeeld zware apparaten zoals een  
koelkast of wasmachine te verplaatsen. Deze waardebonnen kunt u zowel tijdens 
de eerste fase als de tweede fase werkzaamheden inzetten. Als u gebruik wilt  
maken van deze waardebonnen kunt u deze inleveren bij de bewonersinfo keet. 
 
 

Douche 
Wanneer uw badkamer wordt vervangen kunt u hier geen gebruik van maken. Om 
toch te kunnen douchen kunt u gebruik maken van een lege woning.  U kunt de 
sleutel van de lege woning ophalen bij de bewonersinfo keet. Dit kan alleen  
gedurende werktijden van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur. 
 
 

Water door laten stromen 
Wanneer wij bij uw woning bezig zijn gaat het water er af en toe af om de  
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wanneer u water wilt gebruiken is het  
verstandig om de kraan even te laten lopen, voordat u dit water gebruikt. Anders 
kan het zijn dat het water geen heldere, maar een bruine kleur heeft.  
 
 

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.  
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Whatsapp 
Wij merken dat er veel gebruik wordt gemaakt van Whatsapp voor het stellen van 
vragen. Ook merken wij dat er calamiteiten worden gemeld via de app, zoals een 
lekkage. Hierbij willen wij benadrukken dat Whatsapp gebruikt kan worden voor 
het stellen van niet dringende vragen of calamiteiten.  
Wanneer u per direct een antwoord nodig heeft of een calamiteit heeft, zoals een 
lekkage, wilt u ons dan bellen of langskomen in de bewonersinfo keet.  
Calamiteiten buiten werktijd en in het weekend kunt u melden via 06 - 34 84 86 56. 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Siham Belhasnioui, werkzaam binnen woningstichting SWZ. Ik vervang 
mijn collega Simone van Wakeren en ben vanaf nu het eerste aanspreekpunt voor 
bewonerszaken. Ik ben elke werkdag, behalve op donderdag beschikbaar. Op werk-
dagen tussen 08:00 en 15:00 uur kunt u mij bereiken via 06 – 20 02 58 36 (ook 
Whatsapp) of sbelhasnioui@swz.nl. Op maandag en woensdag kunt u mij vinden in 
de bewonersinfo keet bij de Elvis Presley flat. En op dinsdag en vrijdag kunt u mij 
vinden bij de Louis Armstrong flat.   
 

Contactgegevens bewonersbegeleiders 
Wij zijn volop bezig met werkzaamheden bij zowel de Louis Armstrong flat als de 
Elvis Presley flat. Om goed bereikbaar te zijn voor alle bewoners hebben wij er voor 
gekozen twee aparte telefoonnummers te gebruiken. Hieronder ziet u op welk  
telefoonnummer u de bewonersbegeleiders kunt bereiken. 
  
Louis Armstrong flat, Annemarie van den Berg, 06 - 40 72 28 21 
 
Elvis Presley flat, Marijke Hebben en Malou Coerts, 06 - 20 01 41 95 

 
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 en 06 - 20 01 41 95 (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 Siham Belhasnioui uw contactpersoon.  

Siham is elke werkdag, behalve donderdag, bereikbaar via  
06 – 20 02 58 36 (ook Whatsapp)  

sbelhasnioui@swz.nl 
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