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Eerste woningen
zijn gerenoveerd
 Er wordt hard gewerkt in de woningen en aan de flat. 

U zit als bewoner midden in de renovatie en ervaart vast 

enige mate van overlast. In De Huiskamer op het grasveld 

kunt u, al u wilt, even ontsnappen uit de drukte. Binnen 

óf buiten op het terras met een kopje koffie. 

In het begin liep het werk niet zoals gewenst. Het werk in de woningen heeft 

daarom even stilgelegen. Bouwbedrijf Ooijevaar heeft afstemming gehad 

met alle betrokken partijen en maakte een nieuwe planning. Daar zijn wij 

allen blij mee. 

De eerste woningen zijn gerenoveerd. De videofoon volgt later, deze was 

tijdelijk niet leverbaar. We troffen in de koppelingen van de gasleiding, asbest 

aan. Het verwijderen van de gasmeters vindt niet binnen de zeven werkdagen 

plaats. Deze worden later weggehaald. Als bewoners betaalt u geen vastrecht 

meer voor uw gasmeter vanaf dat de woning aan u is opgeleverd. 
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Important
information
This document contains 

important information 

about the renovation of 

your home. If you need 

help with the translation 

contact us as soon as 

possible.
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Meedenkgroep
Oostervenne
De Meedenkgroep denkt met 
ons mee en is er ook voor u.
Zij waren aanwezig bij een aantal
opleveringen van de woningen. Samen 
bespraken we het werk van de eerste 
strang en de aandachtspunten. 

Bij enkele opleveringen in de tweede strang was ook 

een lid van de meedenkgroep aanwezig. Met elkaar 

stelden wij vast dat er nu prima werk wordt geleverd. 

Veel bewoners zijn zeer tevreden over de werknemers, 

ze zijn vriendelijk en er wordt netjes gewerkt.  

Wij begrijpen dat het voor u als bewoners spannend 

is, of dat u misschien zorgen heeft. Veel bewoners hebben 

bijvoorbeeld een mooie, luxe keuken. Voor het vervangen 

van de kozijnen is ruimte nodig. In veel gevallen moet 

de keuken weggehaald worden. Jill informeert u hierover 

bij het huisbezoek. Zo bent u op de hoogte wat er van

u wordt verwacht. Tot nu toe zijn alle keukens weer in 

prima staat teruggeplaatst. Dat gebeurt met veel zorg 

en aandacht.

Werkruimte woningen
Er is voldoende ruimte nodig om in 
uw woning te werken. Wilt u daarvoor 
zorgen? Lukt het u niet, dan kijken we 
samen naar een oplossing. 

Kookworkshop
De eerste kookworkshop is geslaagd!
Leuk om te zien hoe er samen met buren 
wordt gekookt en gegeten. Jill biedt u 
de kookworkshop aan. Binnenkort 
start deze weer, doet u mee? 

Spreekuur in
De Huiskamer
Op woensdagochtend van 9.00 uur tot 
10.00 uur zitten Jill of Astrid en Jacqueline 
klaar in 'De Huiskamer' voor het inloop-
spreekuur. U kunt daar dan terecht met 
allerlei vragen en het ophalen van  
afdekplastic en verhuisdozen.

De Huiskamer staat aan de voorzijde van de flat en is 

speciaal daar neergezet voor u als bewoner, zodat u 

even kunt 'wegvluchten' van de herrie of het werk in de 

flat. U kunt hier een kopje koffie zetten en ook buiten is 

er een gezellig terrasje, het is daar heerlijk vertoeven.

Ook is deze plek bedoeld om gezellige activiteiten 

te organiseren, dus bij deze een oproep: 

'Als u een leuk idee heeft om iets  
te organiseren in De Huiskamer, 
laat het vooral weten aan Jill, Astrid 
of Jacqueline, dan kijken wij of wij 
u hierbij kunnen ondersteunen 
met wat er nodig is.'

Laatste spreekuur 
Op woensdag 27 juli is het laatste spreekuur vóór de 

zomervakantie. Vanaf 1 augustus is De Huiskamer dicht 

en is er geen spreekuur. Vanaf 17 augustus bent u weer 

welkom.

Afdekplastic en 
verhuisdozen kunt 
u ophalen tijdens 
het spreekuur.



Werkzaamheden
zomervakantie
De zomervakantie staat voor de deur. 
Het werk in de woningen ligt vanaf 28 juli 
stil en start maandag 22 augustus weer 
op. In de zomervakantie wordt er wel 
gewerkt in en rondom uw flat.

• Eventuele laatste werkzaamheden  

in woningen van streng 6; 

• We brengen op de vloeren van de 

 galerijen en balkons een coating aan;

• We voeren diverse materialen aan

 zoals kozijnen, glas en fietscontainers; 

• Daar waar mogelijk plaatsen we 

 de zonneschermen terug;

• We bouwen de bouwlift aan de

 oneven kant op.

Vragen? Bel dan met Ooijevaar 
via 072 511 86 96 of stuur een e-mail 
naar oostervenne@ooijevaar.nl

Meld uw grofvuil 
gratis aan
Grofvuil (of grof afval) is huishoudelijk afval dat te 

groot of te zwaar is voor een verzamelcontainer. 

Nu de ondergrondse afvalcontainers in gebruik zijn, 

meldt u grofvuil aan bij de gemeente Purmerend. 

Zij halen dat gratis op. U kunt het ook zelf wegbrengen 

naar de milieustraat. Zo houden we de ruimte rondom 

de flat netjes met elkaar.

Zomerse 
ontmoeting 
Komt u ook?

Donderdag 28 juli 
vanaf 14.30 uur bij
de Huiskamer

Van 14.30 tot 17.00 uur organiseren we een zomerse 

ontmoeting met alle bewoners en de projectteams 

van Ooijevaar en Intermaris. Er worden weer gezellige 

plaatjes gedraaid en wij zorgen voor een zomerse 

cocktail, hapjes en drankjes bij De Huiskamer. 

We vinden het erg leuk als we 
u ook daar ontmoeten!

Zomerperiode
Werkzaamheden gaan door tot eind juli.

Woensdag 27 juli 
Laatste spreekuur vóór de zomervakantie. 

Vanaf 1 augustus is De Huiskamer dicht. 

Vanaf 17 augustus bent u weer welkom.

Donderdag 28 juli
Zomerse ontmoeting bij 

De Huiskamer voor bewoners en  

projectteams;

Maandag 22 augustus
Start werkzaamheden na zomerperiode.

Half december
Oplevering laatste woning. 

We verplaatsen de bouwplaats naar 

de Westervenne.

Overzicht
planning bewoners

Afdekplastic en 
verhuisdozen kunt 
u ophalen tijdens 
het spreekuur.
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Intermaris

Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn  

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Vestiging Purmerend

Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Telefoon 088 25 20 100

info@intermaris.nl
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Meedenkgroep 
Het team bestaat uit de 
volgende bewoners: 

Rachel Avé (Oostervenne)

Jan van Lier (Oostervenne)

Jaap Verkerk (Oostervenne)

Ilona Bultstra (Westervenne)

Lona Kuller (Westervenne)

Henk Grim (Westervenne)

Burenhulp
Misschien zit u wel eens om een praatje 

verlegen. Of wilt u samen een wandeling 

maken? Plaats dan een oproep op 

burenhulp.intermaris.nl

Onze vrijwilligers brengen u graag in contact met 

iemand die gezellig het gesprek begint. Of regelmatig 

de wandelschoenen aantrekt! Ook een oproep voor 

kleine klusjes kunt u hier plaatsen. Neem gerust een 

kijkje op de website of scan de Qr-code hieronder.

Wij wensen u allen een fijne 
en mooie zomer toe!


