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Inmiddels zijn we over de helft van de werkzaamheden en komt het einde 
van de renovatie in zicht! In deze nieuwsbrief geven wij u meer informatie 
over de voortgang van het project en wat u de komende tijd kunt            
verwachten. 
 
Voortgang werkzaamheden 
 
Louis Armstrong flat 
Fase 1 en 2 van de renovatie bij de Louis Armstrong flat zijn afgerond. De 
uitvoerder is bij u langs geweest voor de oplevering van de werkzaamheden. 
Het kan zijn dat er nog een aantal opleverpunten zijn. We komen ook nog 
een keer langs om de ramen en deuren af te stellen. Om u zo min mogelijk 
overlast te geven, gaan we deze werkzaamheden tegelijkertijd uitvoeren. U 
ontvangt binnenkort een brief wanneer wij dit gaan doen. 
 
Vanaf week 40 zijn we gestart met de werkzaamheden aan de balkons. De 
plafonds zijn schoongespoten. De tussenschotten zijn verwijderd en            
inmiddels zijn de eerste balkonhekken vervangen. De komende weken gaan 
wij hiermee verder. Als alle balkonhekken zijn vervangen komt de schilder. 
De schilder schildert de plafonds van de balkons en brengt een coating aan 
op de balkonvloer. In december worden de nieuwe balkonkasten geleverd.  
Wij doen ons best om voor de kerst alle balkonkasten te plaatsen. 
 
Elvis Presley flat 
De werkzaamheden van fase 2  bij de Elvis Presley flat verlopen voorspoedig.  
Bewonersbegeleider Annemarie van den Berg komt een week voor de start 
van de werkzaamheden bij u langs om samen nogmaals de woning door te 
lopen, zodat u weet wat u kunt verwachten als we in uw woning aan het 
werk zijn. Bij een groot deel van de woningen zijn de nieuwe gevels al        
geplaatst.  
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Nieuwe woningen 1e verdieping 
Ook de bouw van de nieuwe woningen op de eerste verdieping in de Louis 
Armstrong flat verloopt voorspoedig. De badkamers en toiletten zijn bijna 
klaar. Binnenkort worden de keukens geplaatst. 
 
Buurtkamer 
De buurtkamer in de Louis Armstrong flat is opgeleverd. Bent u benieuwd 
hoe de nieuwe buurtkamer eruit ziet en wilt u graag zelf komen kijken? 
Neem dan contact op met Peggy Blokland, contactmedewerker Travers   
Welzijn (06 - 11905405) of Jessica Brugman, buurt- opbouwwerker Travers 
Welzijn (06 - 28787462) 
 
Binnenkort wordt een officiële opening van de buurtkamer georganiseerd. 
Dan bent u ook van harte welkom! U hoort z.s.m. wanneer dit plaatsvindt. 
 
Afrekening Vitens 
Na onze werkzaamheden van fase 1 hebben wij de meterstanden            
doorgegeven aan Vitens. Nu blijkt dat een groot aantal bewoners een dure 
afrekening heeft ontvangen. Wij hebben navraag gedaan bij Vitens hoe dit 
kan. Het blijkt dat wanneer u niet jaarlijks de meterstand heeft doorgege-
ven, Vitens een schatting heeft gemaakt van de kosten.  
Wij willen u graag helpen dit op te lossen met Vitens. Echter mogen wij 
geen persoonlijke gegevens inzien en kunnen u dus ook niet direct helpen. 
Als u denkt dat uw afrekening niet klopt, adviseren wij u contact op te       
nemen met de klantenservice van Vitens. 
 
Vergoeding €10 energiekosten 
Voor het gebruik van de elektrische kacheltjes ontvangt u van ons een         
vergoeding van € 10. Wij kregen van meerdere bewoners de vraag of deze 
vergoeding omhoog gaat, nu de energieprijzen stijgen. Dit doen wij niet.  
We hebben de werkzaamheden in de 2e fase bij de Elvis Presley flat           
aangepast, zodat de verwarming in de woonkamer zo lang mogelijk kan        
blijven werken. Hierdoor hoeft u minder gebruik te maken van de                    
elektrische kacheltjes en in verhouding met de stijgende energieprijzen is de 
vergoeding nog steeds voldoende. 
 
Waardebonnen 
Bij de start van de werkzaamheden heeft u van ons 4 waardebonnen       
ontvangen. 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 te verplaatsen. Deze waardebonnen kunt u alleen gebruiken voor      
klusjes die samenhangen met de werkzaamheden die wij uitvoeren. 
Als u gebruik wilt maken van deze waardebonnen kunt u deze inleveren bij 
de bewonersinfo keet. Wij verzoeken u vriendelijk de waardebonnen op tijd 
bij ons in te leveren, zodat wij onze medewerkers hierop kunnen inplannen. 
 
Incident Louis Armstrong flat 
Onlangs is een gevaarlijke situatie ontstaan bij de Louis Armstrong flat. Er is 
glas van één van de balkons naar beneden gegooid. Het glas is op het hoofd 
van een van onze medewerkers gevallen en hij heeft letsel hieraan             
overgehouden. Wij zijn hier ontzettend van geschrokken. Wij willen ten alle 
tijde een veilige werkplek voor onze medewerkers.  
Wij vragen u met klem onveilige situaties te melden. 

 

0900 0650  
Bereikbaar op  

werkdagen van  
8.00 tot 17.00 uur. 
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Wisseling contactpersonen SWZ 
Sinds februari was Siham Belhasnioui het eerste aanspreekpunt voor           
bewonerszaken vanuit SWZ. Per oktober is zij vervangen door Laurens Valk 

U kunt Laurens op dinsdagochtend en vrijdagochtend tussen 8.00 uur en 
12.00 uur bereiken via telefoonnummer  06 - 57 65 94 14  (ook Whatsapp) of 
per mail via lvalk@swz.nl.  

Harry Boeve neemt de werkzaamheden van Pieter de Vries over. Harry is op  
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 038 -
4680119 of per mail via hboeve@swz.nl  

 
 
 
 
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 of SWZ.  
De contactpersonen en contactgegevens vindt u hieronder. 

 
 

Contactpersoon bij Mateboer Bouw  
 

Tijdens de uitvoering zijn Malou Coerts en  
Annemarie van den Berg uw contactpersonen. 

  
Op werkdagen tussen 07.30 en 16.15 uur bereikbaar via  

06 - 40 72 28 21 (Louis Armstrong flat) en 06 - 20 01 41 95 (Elvis Presley flat)  
(ook via Whatsapp)  

 
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 Harry Boeve uw contactpersoon.  
Harry is op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar via  

038 4680119  
hboeve@swz.nl  


