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Kleuren gevelbekleding 
De bewonerscommissie heeft in de wijk 

geïnventariseerd wat de mening is over de 

gekozen kleuren van de gevelbekleding. Uit deze 

inventarisatie is gebleken dat een groot deel van 

de bewoners de gekozen kleuren niet mooi vindt.  

 

Daarom hebben wij (Elkien en Zaanderwijk) 

besloten om de bestaande kleuren te handhaven. 

Hierover heeft u reeds een brief gekregen. 

 

Inloopmiddag 
Op 28 februari hebben wij u ontvangen in de 

inloopwoning aan de Rochussenstraat 8. Hier kon 

u zien wat de kleuren van de buitengevel zouden 

worden en kon u alles vragen over de aanstaande 

werkzaamheden in de wijk en aan uw woning.  

De antwoorden op de meest gestelde vragen deze 

middag vindt u in deze nieuwbrief. 

 

Vraag en antwoord 

Vraag: Wanneer beginnen ze bij mij?  

Antwoord: Er is een volgorde vastgesteld die we 

moeten doorlopen door de wijk heen.  

Ca. 2 weken voordat we bij u beginnen, komt onze 

uitvoerder dat persoonlijk aan u vertellen. 

 

Vraag: Wat gaan ze precies  bij mij doen?  

Antwoord: Bij alle woningen wordt de 

gevelbekleding vervangen en wordt de gevel 

geïsoleerd. Hierbij wordt ook de in de gevel 

aanwezige asbestbeplating verwijderd.  

In alle woningen worden de toilet- en 

badkamervloeren verstevigd en vervangen (ook 

wanneer deze nu niet gescheurd zijn). 

Bij een groot aantal woningen zal de CV-ketel en 

MV-box vervangen worden.  

 

Vraag: Waarom zit er geen raam in de douche?  

Antwoord: Dat is in 1983, met de renovatie niet 

meegenomen. Om dit te compenseren heeft u een 

afzuigpunt voor de mechanische ventilatie in de 

doucheruimte. Tijdens de komende 

werkzaamheden wordt dit niet veranderd. 

 

Vraag: We hebben kleine beschadigingen aan 

fonteintjes, hang- en sluitwerk, gaten in deuren  

en dergelijke. Wat gebeurt daar mee?  

Antwoord: Het herstellen van beschadigingen aan 

fonteintjes, wastafels en gaten in de deuren doen 

we niet. Wel controleren we al het hang en 

sluitwerk en worden eventuele lekkages aan sifons 

verholpen.  

 

Vraag: We hebben zonwering of andere zaken 

aan de gevel. Hoe moet dat nu?  

Antwoord: Wij halen de voorzieningen en de 

zonweringen van de gevels af en plaatsen ze weer 

terug. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de 

technische staat van de voorzieningen. Dit wordt 

ook door onze uitvoerder vooraf met u besproken. 

 

Specifieke werkzaamheden  

Onze uitvoerder is in het voortraject bij alle 

woningen langs geweest. Hij heeft tijdens deze 

inspectie opgenomen wat er in uw woning moet 

gebeuren. Deze woningafhankelijke werkzaam- 

heden worden door de uitvoerder met u 

doorgenomen ca 2 weken voor de start.  

Al uw specifieke vragen en opmerkingen kunt u op 

dat moment aan hem stellen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Start werkzaamheden 
In week 18 (29 april t/m 3 mei) wordt er begonnen 

met enkele voorbereidende werkzaamheden. Er 

wordt hierbij een steiger rondom het eerste blokje 

geplaatst. Struiken, schuttingen eventuele 

zonweringen worden verwijderd. 

 

Op maandag 6 mei gaan we starten met de 

werkzaamheden. De volgorde van de 

werkzaamheden vindt u als bijlage bij deze 

nieuwsbrief  

 

Werkzaamheden douche en toilet 
Wij gaan de vloeren van de douche en het toilet 

verstevigen. U kunt tijdens de werkzaamheden ca 

2 dagen geen gebruik maken van de douche. 

 

Overdag kunt u ook geen gebruik maken van het 

toilet. Aan het einde van de werkdag wordt het 

toilet teruggeplaatst. U kunt het toilet dan 

provisorisch gebruiken.  

Tijdens de werkzaamheden mag u gebruik maken 

van de voorzieningen in de rustwoning. 

 

Rustwoning 
Tijdens de werkzaamheden in uw woning kunt u 

gebruik maken van de rustwoning aan de Jan 

Lievenstraat 136. U kunt hier ook gebruik maken 

van het toilet en de douche. De rustwoning is 

summier gemeubileerd. De sleutel van deze 

woning ontvangt u zodra we aan uw woning toe 

zijn met de werkzaamheden.  

 

Informatie brochure 
In de informatie brochure stonden een aantal  

contactpersonen genoemd. Er zijn hierin enkele 

wijzigingen geweest. Achterin deze nieuwsbrief 

kunt u lezen welke contactpersonen u voor het 

werk kunt benaderen.  

 

 
 

Bel of mail gerust als u vragen heeft 
 

Zaanderwijk Heerenveen Kantoor 

0513 – 745 107, info@zaanderwijk.nl 

 

Paul Radder, Projectleider  

06 – 51 37 34 36, p.radder@zaanderwijk.nl 

 

Gosling Nicolai, Bewonersconsulent 

06 – 23 29 2968, g.nicolai@zaanderwijk.nl 

 

Elkien 
Annet Stam, Projectleider sociaal 

06 – 22 23 91 11, annet.stam@elkien.nl 

 

 

 

Bijlage: Werkvolgorde  
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