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De werkzaamheden van fase 1 en 2 zijn afgerond en het einde van de  
renovatie is 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 
De werkzaamheden in de woningen zijn klaar. Op de balkons zijn de  
balkonhekken vervangen en de plafonds geschilderd. Bij de meeste  
verdiepingen zijn de balkonvloeren gecoat. De overige verdiepingen worden 
in januari gecoat. Daarna worden de balkonkasten geplaatst en zijn de  
balkons klaar. 
 

De nieuwe entree is aan de achterkant van de flat zo goed als klaar. In  
januari starten we met de voorkant van de flat. Hiervoor moeten we de  
ingang aan de voorkant tijdelijk dichtzetten. U kunt in deze periode alleen 
via de achterkant naar binnen. Zie afbeelding hieronder. 
De nieuwe ingang aan de voorkant van de flat is halverwege maart klaar. 

 
Elvis Presley flat 
Op 29 november zijn we bij de laatste woningen begonnen met fase 2.  
De werkzaamheden verliepen vlot. Op 15 december zijn deze woningen  
opgeleverd.   
Op maandag 9 januari 2023 starten de werkzaamheden aan de nieuwe  
woningen op de eerste verdieping. Dit kan geluidsoverlast geven. 
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Ook starten we in januari met de werkzaamheden aan de balkons.  U krijgt 
nog een brief waarin u meer leest over de planning. 
 
Uitbetalen vergoeding 
Alle bewoners krijgen een vergoeding van €300 voor de aanpassingen die aan 
de kozijnen zijn gedaan. € 100 vóór de start van fase 1 en € 200 ná fase 2. De  
€ 200 ná fase 2 wordt binnen 2 weken na de oplevering uitbetaald.  
Heeft u de vergoeding op 1 januari 2023 nog niet ontvangen? Neem dan  
contact op met bewonersbegeleider Annemarie van den Berg, 06 - 20 01 41 95  
 
Nieuwe woningen Louis Armstrong flat zijn klaar! 
De nieuwe woningen op de eerste verdieping in de Louis Armstrong flat zijn 
klaar. De woningen zijn opgeleverd en worden per 1 januari 2023 verhuurd. 

 
De buurtkamer in de Louis Armstrong flat is klaar!  
Op 11 november was de officiële opening van de buurtkamer. Bent u  
benieuwd hoe de 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, buurtopbouwwerker Travers Welzijn (06 - 28787462) 
 
Sleutels nieuwe voor- en achterdeuren 
Na het plaatsen van de nieuwe voor- en achterdeuren konden alle bewoners 
de nieuwe sleutels ophalen. 3 sleutels per deur. Helaas hebben niet alle  
bewoners de sleutels opgehaald. U heeft tot 27 januari 2023 de tijd om de 
sleutels op te halen bij de bewonersinfo keet. Daarna dragen wij de sleutels 
over aan SWZ. 
 
Zonnepanelen Elvis Presley flat 
De zonnepanelen bij de Elvis Presley flat zijn op het dak van de flat geplaatst. 
Alle bewoners kunnen zich vanaf 5 december 2022 aanmelden voor de  
zonnepanelen. De bewoners die niet thuis waren, hebben een informatie-
pakketje om de zonnepanelen aan te melden ontvangen. Ook hebben deze 
bewoners een brief gekregen waarin staat dat Breman op maandag 9 januari 
terugkomt om de zonnepanelen aan te sluiten in uw meterkast. Het is  
belangrijk dat u hiervoor thuis bent. Houd hier rekening mee. 
 
Proefbalkon Elvis Presley flat 
Een aantal woningen in de Elvis Presley flat heeft een half balkon. De halve 
balkons gaan we verlengen tot een volledig balkon.  
Op 6 december is een proefbalkon geplaatst. Dit balkon is aangebracht op de 
eerste verdieping. Uiteraard wordt er nog een definitief balkon geplaatst. 
In februari verlengen we alle balkons. De betreffende bewoners krijgen een 
brief als de datum van het plaatsen bekend is. Het plaatsen van de balkons zal 
een aantal weken in beslag nemen. 
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Kerstvakantie 
Vanaf woensdag 21 december 2022 11.00 uur tot maandag 9 januari 2023 
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 gezellige feestdagen en een gezond 2023!  
 
 
 
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  


