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Nieuwsbrief Palestrinalaan 

In deze nieuwsbrief komen de 

volgende punten aan bod: 

 

• Voortgang werkzaamheden 

• Dak werkzaamheden  

• Gas- en waterstanden 

• Terugleveren energie 

• Parkeren Elvis Presley flat  

• Contactgegevens bewoners-

begeleiders 

• Feestelijk moment Elvis 

Presley flat 

• Zomervakantie 

• Contactgegevens  

• 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 klaar met de werkzaamheden van fase 1. In augustus starten  
we fase 2 op. We beginnen dan weer aan  dezelfde kant, waar we ook 
met fase 1 begonnen zijn. Twee weken voordat we starten ontvangt u 
van ons een planning en een videovlog waarin we alles nog eens dui-
delijk uitleggen. Voordat de renovatie bij u gaat beginnen komen we 
bij u langs.  U kunt ons dan vragen stellen. Samen bekijken we of we 
overal bij kunnen. Dit doen wij 2 weken voordat we beginnen. 
 
Voortgang werkzaamheden Louis Armstrong flat 
Er wordt hard gewerkt aan de buurtkamers van de Louis Armstrong 
flat. Eind juli zijn deze op de keukens na, klaar. De keukens van de 
buurtkamer komen op een later moment na de bouwvak. Dit komt 
door onvoorziene problemen bij de leverancier. Ook zijn we volop be-
zig met de nieuwe woningen op de eerste verdieping. Na de bouwvak 
gaan we de hekwerken vervangen van de balkons. Daarna zullen de 
vloeren van de balkons gecoat worden en de plafonds gesausd. Daar-
na plaatsen we een balkonkast.    
 
Dak werkzaamheden tijdens bouwvak  
Tijdens onze zomervakantie voert de firma Alfatec voor Vodafone een 
aantal werkzaamheden uit op het dak van de Louis Armstrong flat. Dit 
zijn werkzaamheden buiten het project  om.  
 
Gas- en waterstanden 
De gasmeter en de watermeter worden tijdens de werkzaamheden 
verwijderd. De meter– en waterstanden worden dan ook direct door-
gegeven. Mocht u toch zelf ook de standen willen weten kunt u con-
tact opnemen met  Enexis voor het gas.  Voor het  water kunt u de 
waterstanden bij Vitens opvragen.  
 

buurtkamer 
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 Terugleveren energie 
Iedere bewoner krijgt 2 zonnepanelen aangesloten op de eigen woning. De 
zonnepanelen wekken stroom op. Zo bespaart u kosten als u elektra ver-
bruikt. Als er meer stroom wordt opgewekt dan gebruikt, dan wordt dit  
terug geleverd aan het net. Uw energieleverancier verrekend dit met u.  
 
Bewoners van de Louis Armstrongflat krijgen hier binnenkort een brief over. 
Voor de Elvis Presleyflat volgt de informatie op een later tijdstip.   
 
SBO Het Facet  op bezoek  
In mei hebben wij de kinderen van groep 7 en 8 op bezoek gehad. Na een 
korte introductie over onszelf was het aan de kinderen: welke beroepen zijn 
er allemaal in de bouw en wat houden deze in? Daarna was het tijd voor een 
rondleiding door de modelwoning en het letterlijke hoogtepunt van de och-
tend: met de bouwlift omhoog!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleutels 
Een aantal bewoners van de Louis Armstrongflat hebben hun nieuwe sleu-
tels nog niet opgehaald. Wij hebben deze voor u klaar liggen in de bewoners-
informatiekeet. Wij zouden het fijn vinden als u ze op komt ophalen.  
 
Parkeren Elvis Presley flat 
Na de bouwvak zullen wij een groot gedeelte van de parkeerplaats afzetten 
tot eind december 2022. 
We hebben deze ruimte nodig om materialen en containers te plaatsen. Ook 
hebben we deze ruimte nodig voor de veiligheid. De hijskraan zal er staan 
om de gevels te hijsen.  
 
We hebben met de gemeente overleg gehad over een tijdelijke oplossing. Zo 
kunt u wel dicht bij de flat uw auto parkeren. Dit kan op de parallelweg. Op 
de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief ziet u de tekening. We vragen u de 
auto netjes neer te zetten. Zo kan het verkeer er goed langs. Parkeert u  
alstublieft aan de linkerkant van de weg.   
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Feestelijk startmoment Elvis Presley flat 
Vrijdag 6 mei hebben wij een feestelijk  moment gehad met de bewoners 
van de Elvis Presleyflat. We hebben samen kunnen genieten van een hapje 
en een drankje en de kinderen hebben een prachtig bouwdoek gemaakt. De-
ze hangt op het hek bij de ingang van de flat.  
 
Bouwvakantie 
Van donderdag 28 juli 12.30 uur tot dinsdag 23 augustus 2022 heeft Mate-

boer 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 calami-

teiten die écht niet kunnen wachten tot na de vakantie. Bijvoorbeeld als er 

lekkage is. Heeft u een storing aan uw centrale verwarming of mechanische 

ventilatie?  Neem dan rechtstreeks contact op met de firma Breman via tele-

foonnummer: 0900-8212174. 

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.  
 
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) 
 
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 op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via 038 4680189 of  
rzuidberg@SWZ.nl 
 
Vanuit SWZ zal er ook een aanspreekpunt voor de sociale bewonerszaken  
zijn. Siham  Belhasnioui heeft onlangs afscheid genomen van SWZ. Haar op-
volger wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.  
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                                   Tekening tijdelijk parkeren Elvis Presley flat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alleen langs deze kant parkeren.  

Andere kant van de weg vrij houden voor 

doorgaand verkeer.  


