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Ketensamenwerking 
Wij voeren het project uit in Ketensamenwerking. 

Door als partners met Elkien samen te werken 

bereiken we meer voor huurders. Elkien is daarom 

incidenteel / minder aanwezig tijdens het 

(bouw)proces. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld 

het opleveren niet meer door Elkien gedaan wordt 

maar door Zaanderwijk zelf. 

 

Levering materialen 
Wegens het niet tijdig leveren van materialen staat 

de steiger bij de eerste twee woningblokken langer 

dan voorzien. De bewoners hebben hierover een 

brief ontvangen. Door extra inzet proberen we de  

werkzaamheden weer volgens planning te laten 

verlopen.  

 

Steiger 
Uw woningblok staat enkele weken in de steigers. 

Het is voor onbevoegden verboden de steiger te 

betreden. Laten we samen een oogje in het zeil 

houden. In geval van onraad of calamiteiten kunt u 

24 uur per dag contact opnemen op 0513 745 107. 

 

Buiten en binnen werkzaamheden 
Er zijn misverstanden over de planning van de 

binnen en buiten werkzaamheden.  

Houd u er rekening mee dat tijdens de buiten 

werkzaamheden ook de werkzaamheden binnen 

plaats vinden. 

De uitvoerder komt vooraf bij u langs om deze 

werkzaamheden met u door te nemen.  

 

 

Vochtschades keuken 
Vorig jaar hebben we tijdens de opnames een 

aantal keukens met vochtschades gezien. Omdat 

de keukens nog maar enkele jaren oud zijn zit er 

nog garantie op deze keukens. Daarom gaat 

Bruynzeel een aantal deurtjes vervangen.  

 

U ontvangt indien nodig van Bruynzeel een 

afspraakbrief waarin zij aangeven wanneer ze de 

werkzaamheden bij u uitvoeren.  

 

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.  

 

Spreekuur 
Iedere donderdag tussen 9:00 en 10:00 uur is er 

een spreekuur in de rustwoning aan de Jan 

Lievenstraat 136.  

 

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 
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