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

Voortgang werkzaamheden

•

Buurtkamers

•

Nieuwe woningen
1e verdieping

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
De werkzaamheden in de Elvis Presley flat verlopen volgens planning, ondanks de personeelskrapte die we hadden door corona besmettingen.
Inmiddels zijn bij de laatste woningen de werkzaamheden van fase 1 opgestart.
Bij de Louis Armstrong flat zijn we volop bezig met fase 2. Vanaf de buitenkant van de flat ziet u nu al een mooi resultaat van de nieuwe gevels. Ook
voor omwonenden wordt nu het resultaat van de werkzaamheden zichtbaar. Zie hieronder de foto's van de nieuwe gevels.

Buurtkamer

Naast de werkzaamheden ín de woningen, zijn wij bezig met de inrichting
van de buurtkamer van de Louis Armstrong flat. Het installatiewerk wordt
nu aangebracht.
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 kunt u dat vóór 14 mei 2022 aangeven. De inschrijftermijn wordt dus éénmalig verlengd. Inschrijven doet u door een
e-mail te sturen naar verhuur@swz.nl. In de mail zet u uw persoonsgegevens en waar u nu woont. Op www.palestrinalaan.nl vindt u meer informatie én de plattegronden van de nieuwe woningen.
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Plafond badkamer tussen fase 1 en fase 2
Tijdens fase 1 brengen wij leidingen en kabels aan tegen het plafond van de
badkamer. Omdat wij in fase 2 hier nog een keer bij moeten, blijft het
plafond open tussen fase 1 en 2. Wij hebben gemerkt dat sommige
bewoners hier vragen over stellen en aangeven dit een spannende situatie
te vinden. Wij willen benadrukken dat wij werken volgens de wettelijke
richtlijnen en een veilige woonsituatie voorop stellen.

Verwarming tijdens de 2e fase
In fase 2 gaat Breman de centrale verwarming bij u afkoppelen. Dit gebeurt
zodra wij gaan renoveren. We koppelen meerdere woningen tegelijkertijd af.
Dit doen wij, zodat we de leidingen van de CV en de verwarmingen goed
kunnen plaatsen. Dit houdt voor u in dat er in uw woning ongeveer 4 weken geen verwarming is, u heeft dan wel warm water. Op het moment van
afkoppelen van de leidingen krijgt u van Breman een vervangend elektrisch
kacheltje. Wij denken dat dit voor de meeste bewoners voldoende is. Mocht
1 kacheltje te weinig zijn , dan kunt u bij de bewoners informatie keet een
extra kacheltje ophalen. Zodra uw verwarming wordt aangesloten kunt u de
nieuwe verwarming weer gebruiken.
Verblijfplaats huisdieren gedurende de 2e fase
Tijdens de werkzaamheden van fase 2 moeten wij in meerdere ruimtes tegelijk aan het werk. Wij begrijpen dat het lastig is om huisdieren dan in één
ruimte te plaatsen. Als u een alternatieve verblijfplaats nodig heeft voor uw
huisdier, kunt u contact opnemen met een van de bewoners-begeleiders.
Zodat wij gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing.
Vergoeding
Zoals wij voorafgaand aan werkzaamheden hebben aangegeven ontvangen
bewoners een vergoeding van € 300. Daarnaast ontvangt u ook een vergoeding van € 10 voor het gebruik van stroom gedurende de werkzaamheden.
Deze vergoedingen worden in 2 delen uitbetaald. U ontvangt € 100 vóór de
start van fase 1 en € 210 ná de werkzaamheden van fase 2. Deze bedragen
worden overgemaakt door SWZ.
Schades
Ondanks alle getroffen maatregelen kan het voorkomen dat uw eigendommen per ongeluk beschadigen. Als dat zo is, meld dit dan. Doe dit binnen 24
uur. Dit kan via de bewonersbegeleiders van Mateboer.
SWZ of de aannemer zijn niet aansprakelijk voor schade aan Zelf Aangebrachte Verandering waarvoor SWZ geen schriftelijke toestemming heeft
verleend.
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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, belt u ons dan of kom langs in de bewonersinfo keet.
Calamiteiten buiten werktijd en in het weekend kunt u melden via
06 - 34 84 86 56.
Feestelijk startmoment Elvis Presley flat
Vrijdag 6 mei organiseren wij voor de bewoners van de Elvis Presley flat een
gezellige middag met een leuke activiteit voor de kinderen. Door de coronamaatregelen van afgelopen periode hebben wij geen feestelijk startmoment
kunnen organiseren voor deze flat. We hopen de bewoners van de Elvis
Presley flat vrijdag 6 mei allemaal te zien.

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.

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 Annemarie van den Berg, Marijke Hebben en
Malou Coerts uw contactpersonen.
Op werkdagen tussen 07.30 en 16.15 uur bereikbaar via
06 - 40 72 28 21 (LA flat) en 06 - 20 01 41 95 (EP flat)
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)
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