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Renovatievoorstel 
Bewoners van Westervenne

Uw stem telt! 
Voor u ligt ons renovatievoorstel voor de Westervenne. We gaan bij u thuis 

energiebesparende verbeteringen aanbrengen. En we voeren extra werk in  

en om uw woning uit. U krijgt meer comfort en uw woonlasten gaan omlaag.  

Ook krijgen de flats een andere uitstraling. We vinden het belangrijk dat u  

dit een goed renovatievoorstel vindt. Daarom gaan we pas aan de slag als 

minimaal 70% van de huurders akkoord geeft op het voorstel. Uw stem kunt  

u geven op het antwoordformulier. 

Waar zegt u 'ja' tegen
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten. In dit boekje  

leest u over de renovatiewerkzaamheden in en om uw woning. Ook leest u  

welke afspraken wij met het bouwbedrijf en met de Meedenkgroep maakten  

om het werk zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wijk en plaats 
Overwhere-Noord
Purmerend

Woongebouw 
Westervenne

Projectomvang 
en uitvoering 
130 woningen
Start januari 2023

Intermaris
Telefoon 088 25 20 100
info@intermaris.nl

Informatie
Wij houden u op  

de hoogte via (nieuws)

brieven. Bij vragen 

neemt u contact op 

met Jacqueline Ton, 

bewonersbegeleider.  

Zij is telefonisch bereik

baar via 088 25 20 100 

of stuur een email naar 

renovatie@intermaris.nl. 
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Wat hebben 
we al gedaan?
Het Basis Sociaal Plan Renovatie van 
Intermaris is de basis voor het renova
tie voorstel Westervenne. Samen met 
de	Meedenkgroep	van	de	beide	flats	
(bijge staan door huurders vereniging 
InterWhere) maakten wij extra afspraken. 
Ook spraken we met Bouw bedrijf 
Ooijevaar over de uitvoering van het werk. 

Meedenkgroep
In 2019 vroegen wij bewoners van de flats om mee 

te denken over het renovatietraject. Veel bewoners 

deden dat en leverden input. Daarna ontstond een 

groep vertegenwoordigers van de bewoners. Deze 

groep noemen we ‘de Meedenkgroep’. Zij worden 

bijgestaan door bewoners in de Klankbordgroep. 

Samen behartigen zij de belangen van alle bewoners 

van de flat. Via persoonlijke gesprekken en meerdere 

enquêtes hebben zij informatie bij u opgehaald. Zij 

gingen met Intermaris in gesprek over uw zorgen  

en wensen. Wij maakten hierover extra afspraken.

Huurdersvereniging 
InterWhere
Huurdersvereniging (HV) InterWhere komt op  

voor de belangen van de huurders van Intermaris.  

HV InterWhere heeft samen met Intermaris het  

Basis Sociaal Plan Renovatie gemaakt. Zij waren 

aanwezig bij overleggen tussen de Meedenkgroep  

en Intermaris. Ook adviseren zij de Meedenkgroep.  

Voor vragen kunt u naast de Meedenkgroep ook 

terecht bij HV InterWhere. Zij zijn voor u bereikbaar  

op maandag en donderdag via 0299 77 00 14 of  

via info@interwhere.nl.

Bouwbedrijf Ooijevaar 
Bouwbedrijf Ooijevaar is verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van het werk voor de renovatie. Het werk 

bespraken we met de Meedenkgroep. 

Huurders stemmen 
Alle huurders van de Westervenne 1 - 126 ontvangen 

dit renovatievoorstel. Iedere bewoner geeft met het 

antwoordformulier aan of hij/zij hiermee instemt. Als 

minstens 70% van de huurders van de Westervenne 

stemt voor renovatie dan zien wij het als een redelijk 

voorstel. Er geldt een bezwaartermijn van acht weken. 

Samen 

al veel 

gedaan!
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Als niemand bezwaar maakt, mag Intermaris de 

renovatie uitvoeren. In dit geval kunnen individuele 

huurders het werk dat in het voorstel beschreven  

staat niet weigeren (zie bijlage A). 

Begin september 2022
U ontvangt het renovatievoorstel. Met 

daarbij het antwoordformulier en een 

uitnodiging voor de open dag in uw flat.

16 september 2022
Informatiedag over de renovatie.

Ophalen van 70% instemming.

1 december 2022
Einde bezwaartermijn (8 weken).

Half januari 2023
Bouwbedrijf Ooijevaar start  

voorbereiding van het werk. 

Half februari 2023
Start het werk in de eerste woningen.  

Laatste woning wordt in november 

opgeleverd.

April 2023 tot en met  
november 2023 
Het werk aan de entree. Realiseren 

ruimte voor 20 scootmobiels. 

Zomer en najaar 2023
Het werk aan de bergingen en 

bergingsgangen.

December 2023
Einde van het renovatie werk.

Wat is de globale 
planning?

Komt u ook  
16 september?
Intermaris, Ooijevaar en de 
Meedenk groep nodigen alle 
bewoners van de flat Westervenne 
uit voor een informatiemiddag. In 
de Serre delen wij verschillende 
informatie over de renovatie. Wij 
zijn aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. Beneden kunt u  
een hapje en een drankje nemen.  

Ook kunt u ons dan laten weten of u 
akkoord gaat met ons renovatie plan. 
Vanaf 13.00 uur bent u welkom.

Tweede huisbezoek 
De eerste huisbezoeken vonden in de zomer 

plaats. U heeft kennisgemaakt met Jacqueline Ton, 

bewoners  begeleidster van Intermaris. Zij is uw 

aanspreekpunt voor en tijdens de renovatie over 

bewonerszaken.

Het is belangrijk dat u niet voor verrassingen komt 

te staan. Daarom krijgt u twee à drie weken voor de 

renovatie start, een tweede huisbezoek. Ooijevaar 

neemt het werk nog eens met u door. En we bekijken 

nog een keer de technische staat van de woning.
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Informatiepakket
Tijdens het tweede huisbezoek krijgt u uitleg van 

Ooijevaar. Ook ontvangt u formulieren over:

• de planning 

• het werk

• overlastkalender

• schadeformulier

• contactgegevens

• uw eigen voorbereiding in huis

• info over afdekmateriaal meubels

Modelwoning 
In juni had u de mogelijkheid om de modelwoning 

op de Oostervenne 5 te bekijken. Hier zag u hoe 

uw woning er straks uit gaat zien. Deze woning is 

grotendeels vergelijkbaar met uw woning. Maar het 

werk is niet in alle woningen hetzelfde. Het kan zijn  

dat leidingwerk bijvoorbeeld anders is in uw woning. 

De Huiskamer
In De Huiskamer kunt u overdag terecht als u tijdens  

het werk niet in uw woning mag of wilt zijn. Hier 

kunnen activiteiten of workshops plaatsvinden. 

Hierover kunt u met de Meedenkgroep en Ooijevaar 

afspraken maken.

Spreekuur in De Huiskamer
De bewonersbegeleider van Intermaris en de 

bewoners consulente van Ooijevaar zitten iedere week 

voor u klaar tijdens het spreekuur in De Huiskamer. 

In de nieuwsbrief, op informatieborden van Ooijevaar 

en in De Huiskamer zelf ziet u wanneer het spreekuur 

plaatsvindt. Buiten het spreekuur kunt u Intermaris 

bereiken via e-mail op renovatie@intermaris.nl of 

telefonisch op 088 25 20 100.

Bewonerscoördinator
Technische vragen stelt u bij het bouwbedrijf. U 

kunt daarvoor terecht in de bewonerskeet aan de 

balkonzijde van de flat. De bewonerscoördinator van 

het bouwbedrijf heeft ook iedere week een spreek-

uur voor vragen. Hierover ontvangt u later meer 

informatie. Buiten de spreekuren is zij telefonisch 

bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur 

via 072 – 511 86 96. Of stel uw vragen via de mail 

oosterwestervenne@ooijevaar.nl.

Contactpersonen
U heeft een vast aanspreekpunt 
van Bouwbedrijf Ooijevaar en een 
vast aanspreekpunt van Intermaris. 
Zij zijn op werkdagen bereikbaar 
tussen 08.00 uur en 16.30 uur.

Jacqueline Ton

Medewerker Bewonersbegeleiding

Telefoon 06 83 70 50 05 of 088 25 20 100
renovatie@intermaris.nl

Jill Schmitz Horstman en 

Astrid Beunder

Bewonersconsulente Ooijevaar

Telefoon 072 – 511 86 96 
oosterwestervenne@ooijevaar.nl

Naslagwerk
Na afloop van de renovatie ontvangt u een boekje 

met handige woontips en onderhoudsadviezen. 

Bij dit boekje krijgt u ook handleidingen van 

installaties en/of apparatuur zoals de videofoon. 
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Wij informeren u 
regelmatig over 
hoe het gaat met 
het werk. 
Dit doen wij onder andere via (nieuws)brieven.  

Op de website van Intermaris vindt u alle informatie 

onder het project Oostervenne en Westervenne - 

renovatie; www.intermaris.nl/ooster-en-westervenne. 

Hierop plaatsen wij ook het renovatievoorstel en de 

nieuwsbrieven. Ook kunt u kijken naar een video die 

Intermaris maakte tijdens de renovatiewerkzaamheden 

op de Mercuriusweg. Zo krijgt u een goed beeld wat  

er tijdens een renovatie in uw woning gebeurt.

Ooijevaar informeert u zowel mondeling als schriftelijk. 

Dat hangt af van het onderwerp. In de flat komen 

in de centrale hal vitrinekasten van Ooijevaar. 

Daar hangen zij bijvoorbeeld brieven, posters of 

planningen. Ook plaatsen zij een brievenbus. Daarin 

kunt u vragen, opmerkingen of ideeën kwijt. Als de 

informatie belangrijk is dan krijgt u een persoonlijke 

brief. Bijvoorbeeld omdat u even geen warmte heeft. 

Of omdat de vloer van uw galerij wordt geschilderd 

waardoor u er even niet op kunt lopen. 

Wat gaan 
we doen in 
en om uw 
woning?

Ooijevaar voert het werk uit in uw  
eigen woning, in de bergingen en aan 
de	flat.	Het	werk	aan	de	woningen	gaat	
per strang. Een strang bestaat uit een  
rij woningen boven elkaar, verticaal 
dus. Wij geven u een globaal overzicht 
van het werk. 

Ongeveer twee weken voor de start van het werk 

krijgt u een dagplanning van het bouwbedrijf. Hierin 

staat het werk uitgebreid omschreven. Hierin leest u 

bijvoorbeeld ook wat de overlast is en welke plekken  

voor het bouwbedrijf bereikbaar moeten zijn.

Werk in de woning 
• verwijderen houten kozijnen, inclusief asbestsanering;

• aanbrengen van nieuwe geïsoleerde kunststofkozijnen, 

voorzien van HR++ glas;

• plaatsen van ventilatieroosters, aan de balkonzijde 

geluidwerend (suskasten);

• aanbrengen van zonwerend glas aan de balkonzijde;

• vervangen van de voordeur (met glasstrook);

• nieuwe afzuigroosters met brandwerende voorziening;

• plaatsen van een intercom met beeldscherm  

(deze vervangt de huidige);

• verwijderen van het kook gas;

• verwijderen van zichtbare gasleidingen in de keuken, 

daar waar mogelijk;

• verwijderen van de vroegere blokverwarmingsleidingen;

• 3 fase perilex-aansluiting voor elektrisch c.q. inductie 

koken (380/400 volt aansluiting);

• plaatsen van een individuele watermeter in de meterkast;

• vervangen en eventueel omleggen van de waterleidingen 

die in het zicht zitten;

• nieuwe elektra-groepenkast (voorzien van extra kookgroep); 

• aanbrengen van brandwerende voorzieningen op 

leidingen en schachten;

• plaatsen vensterbank in de woonkamer;

• verwijderen bestaande koven om koud- en warm-

waterleidingen in verband met wettelijke regels;

• de radiatoren krijgen thermostatische radiator kranen, 

behalve in de woonkamer en keuken. 

Werk in de berging
• nieuwe doorgangen naar de bergingsgangen,  

vanuit de lift hal;

• vloeren voorzien van een nieuwe afwerklaag;

• verwijderen oude loze leidingen;

• aanbrengen ventilatie;

• vernieuwen en isoleren van distributieleidingen / 

stadsverwarmingsleidingen;

• isoleren van plafonds;

• aanbrengen diverse brandwerende voorzieningen;

• aanbrengen van nieuwe LED-verlichting in de gangen.
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Werk in het trappenhuis  
en de lift
• vernieuwen van de vloer- en wandafwerking;

• vernieuwen van de plafondafwerking;

• vernieuwen van de trapleuningen en overige 

leuningen;

• vernieuwen en isoleren van de glazen gevels 

(trappenhuis en lift);

• isoleren en bekleden van de kopgevel bij de lift;

• schilderen van de deuren en kozijnen van de liften  

in de lift hal;

• vervangen van de automatische schuifdeuren  

naar de galerijen;

• aanbrengen van nieuwe LED-verlichting.

Alle verdiepingen krijgen een vast zitelement en een 

vaste plantenbak. De wanden krijgen aan een zijde 

een fotoprint. Met de Meedenk- en Klankbordgroep 

maken we nog keuzes voor het materiaal van de wand-

afwerking, de kleuren, de fotoprints en de beplanting. 

Werk in de flat
• nieuwe en grotere entree;

• brievenbussen aan de buitenzijde van de entrees 

(deze is van binnenuit door u te openen);

• bouwen van een scootmobielruimte met minstens 

20 plaatsen;

• aanbrengen camerasysteem bij entrees;

• vervangen verlichting door ledverlichting in 

algemene ruimten en op de galerijen;

• vervangen automatische entreedeuren en 

galerijdeuren;

• antislipvloer galerijen en balkons vernieuwen;

• voegen op galerijvloeren en balkonvloeren 

vervangen;

• vervangen van de regenwaterafvoeren;

• nieuwe galerij- en balkonhekken;

• nieuwe privacyschermen op de balkons;

• vernieuwen en isoleren van de gevels; 

• betonherstel waar nodig;

• schilderwerk (en deels isoleren) van betonnen 

onderdelen;

• vervangen van het voegwerk van metselwerk;

• verwijderen van loze leidingen van de vroegere 

blokverwarming;

• vervangen van stadsverwarmingsleidingen in de 

bergingen; 

• vervangen van diverse waterleidingen in de flat; 

• de entree en ontmoetingsruimte krijgen een  

groen dak;

• wijziging van het straatwerk voor een herkenbare 

aanlooproute;

• verwijderen van de lage hekjes bij de vluchttrappen 

(aan het einde van de galerij);

• het aanbrengen van vluchttrappen naar de straat 

vanaf de 1e verdieping (aan het einde van de galerij);

• aanbrengen van ondergrondse huisvuilinzameling 

(gemeente). 

Voorbereiding 
Ooijevaar
Aanleg nieuw leidingwerk 
onderin de flat

Voordat we alle woningen aansluiten op 
het nieuwe leidingwerk van stads ver war
ming en water, legt Ooijevaar een nieuw 
leidingnetwerk	aan	onder	in	de	flat.	Dat	
gebeurt in de bergingen. Het oude leiding
netwerk blijft werken tot alles voorbereid 
is. Het werk vindt plaats in meer dere 
bergingen. Ooijevaar neemt contact met 
u op als uw berging nodig is om het werk 
uit te voeren. Voor volle bergingen zijn 
opslagcontainers beschikbaar. 

Duur uitvoering
De uitvoering van dit werk duurt in totaal zeven weken. 

Vier weken voor boren, nieuwe leidingen aanleggen 

en beugels zetten. Vervolgens drie weken voor het 

verwijderen van oude leidingen en isoleren van het 

nieuwe leidingnetwerk. Nadat het nieuwe traject is 

aangelegd, volgt een dag om het nieuwe netwerk in 

werking te stellen. Op deze dag is geen warmte en  

geen warm water beschikbaar. 
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Lege berging
Tijdens het aanbrengen van de isolatie en nieuwe vloer 

coating moet uw berging leeg zijn. Iedere bewoner 

krijgt daarom een eigen afsluitbare opslagcontainer. 

Tijdens de opruimdagen kunt u spullen weggooien in 

speciale afvalcontainers. Soms moet het bouwbedrijf 

al eerder in uw berging zijn, hiervoor hoeft uw berging 

niet leeg te zijn. 

Planning
U krijgt van ons een planning waarin staat wanneer  

wij bij u starten. Voorbereiden kost veel tijd.  

Houd hier rekening mee!

 

Voorbereiding 
bewoners
Zorg voor voldoende 
werkruimte

Voordat we bij u aan het werk kunnen, 
vragen wij u om enkele voorbereidingen 
te doen. Om het werk in uw woning 
goed uit te voeren is voldoende 
werkruimte nodig. 

Tijdelijk verplaatsen spullen
Voor het vervangen van de kozijnen is ongeveer  

1,5 meter werkruimte nodig. Uw spullen moeten 

tijdelijk verplaatst worden. In uw woning dient u  

verder in ieder geval de entreehal, de berging naast 

het toilet en uw keuken voldoende leeg te maken.  

U kunt uw spullen in uw woning afdekken met folie. 

Deze folie krijgt u van het bouwbedrijf. U kunt ook 

tijdelijk verhuisdozen gebruiken. Deze haalt u op bij  

het spreekuur in De Huiskamer.

Impressie
trappenhuis 

en lifthal

'Maak gebruik 
van tijdelijke 
verhuisdozen'
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 Dagplanning 

U ontvangt voor de start van het werk 
een dagkalender. Hierop staat wanneer 
welk werk bij u gedaan wordt.  
Het werk in en aan uw woning duurt 
zeven werkdagen. 

We werken steeds aan één zijde van de woning. Voor 

de start van het werk dient het balkon, de galerij en  

uw woning voldoende opgeruimd te zijn. Kunt u dat 

niet zelf, dan maken we samen met u de ruimte vrij.

Iedere werkdag wordt gestart bij een nieuwe woning. 

Het werk vindt vooral plaats bij de kozijnen aan de 

balkon- en galerijzijde. Op dag één en twee werken we 

ook in uw keuken, berging en hal voor het aanpassen van 

de waterleiding en brandveiliger maken van uw woning.

Dag 1  
balkonzijde
We dekken uw woning af en plaatsen stofschotten. 

We koppelen de CV-leidingen en radiatoren af. Waar 

nodig saneren we asbest bij de kozijnen. De oude 

kozijnen maken we los en we plaatsen een nachtschot. 

De elektricien vervangt de groepenkast en legt de 

kookgroep voor de keuken aan. Tijdens het werk in 

de meterkast heeft u een paar uur geen stroom in de 

woning. We voeren werk uit aan de waterleidingen 

in de hal, keuken, en soms in de toilet en badkamer. 

We halen de gasleidingen in de keuken uit elkaar 

en maken de ventilatiekanalen schoon. We brengen 

ventilatieventielen aan.

Dag 2  
balkonzijde
We verwijderen de nachtschotten en plaatsen de 

nieuwe kozijnen. 

Dag 3  
balkonzijde
De aftimmering van de kozijnen vindt plaats bij  

de aansluiting van het plafond en de wanden.  

We maken de wanden vlak en schilderen de binnenkant 

van het gevelelement wit. We plaatsen de CV terug.  

De nieuwe waterleidingen schilderen we wit. We laten 

uw woonkamer en slaapkamer(s) opgeruimd achter.

Dag 4  
galerijzijde
We dekken uw woning af en plaatsen stofschotten.  

We koppelen de CV-leidingen en radiatoren af. Waar 

nodig saneren we asbest bij de kozijnen. De oude 

kozijnen maken we los en we plaatsen een nachtschot.

Dag 5  
galerijzijde
We verwijderen de nachtschotten en plaatsen de 

nieuwe kozijnen.

Dag 6  
galerijzijde
De aftimmering van de kozijnen vindt plaats bij de 

aansluiting van het plafond en de wanden. We maken 

de wanden vlak en schilderen de binnenkant van 

het gevelelement wit. We plaatsen de CV terug. Uw 

slaapkamer en keuken laten we opgeruimd achter.

Dag 7  
afronding werk en oplevering 
Deze dag gebruiken we om eventuele uitgelopen werk 

af te ronden. We laten de woning bezemschoon achter.

Er kunnen aan aantal dingen op een later moment 

gedaan worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van 

de intercom en het verwijderen van de gasleiding. 

Ooijevaar informeert u hierover. 

Het werk wordt door verschillende partijen  

uitge voerd. Als bewoner weet u welke partij bij u 

werk uitvoert. De schilder, de installateur en de 

gevelspecialist dragen hesjes in verschillende kleuren. 

Deze kleuren vindt u terug op de dagplanning.  

Zo is iedereen herkenbaar.
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Bent u niet thuis tijdens  
het werk in uw woning?
Regel dan zelf iemand die in uw woning is als er 

gewerkt wordt. Lukt dit niet, neem dan contact op  

met Ooijevaar of Jacqueline Ton. Zij werken samen 

met u aan een oplossing. 

 Oplevering woning 
Aan het einde van het werk leveren we de woning  

aan u op: 

• de woning is wind- en waterdicht;

• de woning is aangesloten op nutsvoorzieningen; 

• de badkamer, keuken en toilet kunnen gebruikt 

worden;

• plafonds, wanden en vloeren bevatten geen grote 

gaten of beschadigingen;

• de aftimmering van de kozijnen en nieuwe gevels 

zijn voorzien van een nette afwerking;

• de woning is bezemschoon.

 

Als het werk aan de hoofdentree klaar is sluit 

Ooijevaar de nieuwe video intercom aan. 

 
Sleutels
Met het vervangen van uw voor- en achterdeur 

krijgt u zes nieuwe sleutels. Deze passen ook op uw 

bergingsdeur. Ook ontvangt u vier nieuwe sleutels  

voor de algemene toegangsdeuren. 

Bent u akkoord met de oplevering van uw woning dan 

tekent u hiervoor. Eventuele nazorgwerk voeren we 

na de oplevering nog uit. Dit zijn bijvoorbeeld oplever-

punten, schades of vooraf afgesproken maat werk. Het 

bouwbedrijf maakt hierover afspraken met u. 

 

 Opleverpunten
Het kan zijn dat er na de oplevering van de woning nog 

opleverpunten zijn. Dat zijn punten die nog niet klaar 

zijn. Bijvoorbeeld als er iets niet netjes is afgewerkt. Er 

mogen maximaal vijf opleverpunten zijn. Deze moeten 

binnen vijf werkdagen verholpen zijn. Tenzij u andere 

afspraken maakt met het bouwbedrijf. 

Voor de volgende situaties geldt  
een uitzondering:
• er is een lange levertijd van producten (bijvoor beeld 

bij glasherstel of schadeherstel aan kozijnen);

• het werk is vertraagd door andere organisaties of 

personen;

• er is sprake van overmacht (bijvoorbeeld weer-

omstandigheden, corona, brand).

Elektra- en waterverbruik Bouw bedrijf
Ooijevaar gebruikt eigen gas, water en elektra. 

Het bouwbedrijf gebruikt niet uw persoonlijke 

nutsvoorzieningen. 

 Asbest
Vroeger werd veel gewerkt met materialen waarin 

asbest zit. Dat was heel gebruikelijk. Op een aantal 

plaatsen verwijderen wij het asbest. Vinden we meer 

verdacht asbesthoudend materiaal in uw woning? Dan 

laat het bouwbedrijf een asbestonderzoek uitvoeren. 

Denk hierbij aan een oude standleiding of zeil of 

lijmresten onder de vloer. Als blijkt dat het onderzochte 

materiaal asbest bevat, dan kan het betekenen dat we 

delen van de vloer moeten verwijderen. Bij het uit-

voeren van dit werk kunt u niet in de woning aan wezig 

zijn. Dit is voor uw eigen veiligheid. Hierover licht het 

bouwbedrijf u van tevoren in. Afhankelijk van de ernst/

mate van aanwezigheid van asbest in de woning bieden 

wij u een vervangend logeeradres aan. Intermaris 

maakt hiervoor persoonlijke afspraken met u.
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Radiatoren en levering 
warm water
Het bouwbedrijf haalt de radiatoren tijdens het werk 

tijdelijk weg. Na het werk aan de gevels plaatsen ze de 

radiatoren weer terug. De radiatoren krijgen thermo-

statische radiatorkranen. Deze worden inge regeld en 

ontlucht. Als het bouwbedrijf ziet dat radiatoren niet 

meer passen of werken, dan vervangen ze deze.  

Tijdens het werk in de woning werkt de cv-installatie 

niet. Ook heeft u één dag geen warm water. Het 

bouwbedrijf levert tijdelijk warm water in de vorm van 

een waterkoker en indien gewenst een kachel. 

Individuele voorzieningen 
Soms is het nodig dat we zelf aangebrachte 

veranderingen (ZAV’s) of WMO-voorzieningen in en 

rondom de woning verwijderen. Dit bespreken we 

tijdens het huisbezoek. 

WMO-voorzieningen 
De aanwezige WMO-voorzieningen in en rondom uw 

woning plaatst het bouwbedrijf weer terug. Zijn ze  

stuk gegaan door het verwijderen of uit elkaar halen? 

Dan worden ze vervangen of vernieuwd. 

Zelf Aangebrachte 
Veranderingen (ZAV)
Heeft u een ZAV aangebracht zonder toestemming 

van Intermaris? Dan moet u deze zelf verwijderen, 

afvoeren en eventueel terugplaatsen. U ontvangt 

hier geen vergoeding voor (zie ook hoofdstuk 4.5).

ZAV’s waarvoor toestemming is verleend door 

Intermaris, worden verwijderd en teruggeplaatst 

door Intermaris (indien mogelijk). Dit geldt niet 

als er aanvullende voorwaarden zijn gesteld in 

de toestemming voor de ZAV. ZAV’s die voor een 

onveilige situatie zorgen, plaatsen wij niet terug. 

Zonnescherm
Heeft u een zonnescherm? Dan kan het zijn dat deze 

weggehaald moet worden. Het bouwbedrijf haalt dan 

het zonnescherm voor u weg en bewaart het voor u. 

Vooraf bespreken we met u of het zonnescherm nog 

goed genoeg is om terug te plaatsen. Na afloop van 

het werk hangt het bouwbedrijf (indien mogelijk) het 

zonnescherm weer op. Het zonnescherm moet nog wel 

van voldoende kwaliteit zijn. 

 Berging
In sommige bergingen lopen nog gas- en/of stads-

verwarmingsleidingen die niet meer worden gebruikt. 

Ooijevaar vervangt of verwijdert deze leidingen. Het 

kan zijn dat Ooijevaar in uw berging moet zijn voor het 

werk. Daarvoor hebben zij toegang nodig. 

Uw berging moet helemaal leeg zijn. Het is dan ook 

verstandig om uw berging de komende tijd op te 

ruimen. We organiseren daarom twee opruimdagen. 

Samen helpen wij u met het opruimen van uw berging. 

En als u wilt levert Ooijevaar klushulp en verhuisdozen 

aan u. Wij informeren u nog over de opruimdagen.

Ook zorgen zij dat er buiten de flat een afsluitbare 

opberg-container is waar u uw spullen uit uw berging, 

tijdelijk en veilig kunt opslaan. De container is 

ongeveer 2.00 x 2.00 meter en afsluitbaar.

In de bergingen isoleren we de vloer van de erboven 

gelegen woningen. Dit gebeurt van onderaf, in de 

bergingen en bergingsgangen. Als we het isolatie-

materiaal hebben aangebracht aan het plafond, 

werken we deze brandwerend af. De bergingsvloer 

krijgt een nieuwe afwerklaag. 

Voor het maken van nieuwe doorgangen vanuit de 

bergingsgang naar de achterzijde en vanuit de lifthal 

naar de bergingen moeten we een paar bergingen 

aanpassen. De huurders van deze bergingen bieden  

wij een nieuwe berging aan. U krijgt op tijd bericht 

als dit om uw berging gaat. Uw spullen kunt u tijdelijk 

opslaan in een container of meteen verplaatsen naar 

de nieuwe berging.

 

Zorg ervoor dat u waardevolle 
spullen vanuit uw berging tijdelijk 
in uw woning zet!
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 Reparatie-
verzoeken 

Als u een reparatieverzoek heeft, voeren we deze 

uit volgens het standaard serviceonderhoud. Is het 

reparatieverzoek een onderdeel van de renovatie-

werkzaamheden? Dan bekijkt Intermaris in overleg  

met u wat noodzakelijk is om het reparatieverzoek 

(tijdelijk) te verhelpen. Ook reparatieverzoeken die 

onder het onderhouds abonnement vallen behandelen 

we op deze manier.

Vanaf het moment dat de renovatiedatum is vast-

gesteld voeren we geen grote woning verbete ringen 

meer uit. We maken een uitzondering als het medisch 

noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheid is.

Nutsvoorzieningen
Gasafsluiting
Vlak na het werk verwijderen we uw gasmeter. U  

zegt zelf uw gascontract op bij uw energieleverancier 

(bijvoorbeeld Vattenfall, Essent, Oxxio). En geeft 

de laatste meterstanden door. U betaalt dan niet 

meer voor vastrecht en verbruik van gas. Op een 

later moment ontvangt u een eindafrekening van 

uw energieleverancier. Eventuele afsluitings-/

opzeggingskosten van lopende contracten zijn voor 

rekening van Intermaris. 

 
Individuele watermeter 
PWN plaatst in opdracht van Intermaris per woning 

een nieuwe watermeter. Iedere huurder ontving bij 

het huisbezoek een aanmeldingsformulier van PWN, 

de PWN-akkoordverklaring. Graag ontvangen wij 

deze ingevuld en ondertekend van u in brievenbus 

nummer 25. Ooijevaar zorgt ervoor dat PWN de 

verklaringen collectief verwerkt. Uw factuur ontvangt 

u in de toekomst van PWN. Intermaris verwijdert het 

onderdeel water uit uw servicekosten. Het kan een 

aantal maanden (na plaatsing van de meter) duren 

voordat u de eerste factuur ontvangt van PWN. De 

nieuwe watermeter leest u zelf af.

Fijn wonen 

met minder

zorg
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Tegemoetkoming 
Intermaris is wettelijk niet verplicht 
om bij een renovatie een vergoeding 
te geven voor overlast of kosten voor 
herinrichting. Toch willen wij onze 
huurders in deze gevallen helpen. 
Bijvoorbeeld door een vergoeding 
in de vorm van geld of in natura, 
zoals klushulp. We noemen dit een 
tegemoetkoming.

 

Het werk geeft overlast, bijvoorbeeld door geluid 

of stof. Maar ook doordat sommige ruimtes niet 

(helemaal) gebruikt kunnen worden. De totale 

tegemoet koming die u daarvoor krijgt is € 2107,71. 

Dit bedrag bestaat uit een aantal onderdelen. Dit zijn 

standaard bedragen die zijn vastgesteld in het Basis 

Sociaal Plan renovatie van Intermaris.

We werken 7 dagen in uw woning.
U ontvangt € 26,09 voor een 
gewerkte dag. e 182,63  

We verwachten dat de renovatie 
ongeveer 12 maanden duurt.
U ontvangt voor het werk in en rond 
uw woongebouw: e 626,06

Het kook gas vervangen wij door een 
elektrische aansluiting. 
U ontvangt voor het vervangen van 
uw kooktoestel: e 547,80  

De afmeting en het materiaal van het 
kozijn wijzigt.    
U ontvangt voor het vervangen van 
raambekleding: e 626,06  

We verwachten dat de renovatie in 
totaal 12 maanden duurt.
U ontvangt € 10,43 per maand voor 
de jaarlijkse huurverhoging: e 125,16  

Huurders die bij de jaarlijkse 
huurverhoging in aanmerking komen 
voor huurbevriezing, behouden hun 
recht op deze tegemoetkoming.

Totaal e 2107,71

Wanneer ontvang ik de 
tegemoetkoming?
U ontvangt het bedrag ongeveer twee weken voor de 

start van het werk in uw woning. Het bedrag maken wij 

in één keer over op de rekening van de hoofd huurder. 

Heeft u een achterstand in de huur betaling of een 

andere openstaande post? Wij kunnen dit bedrag dan 

in overleg en met uw toestemming aftrekken van de 

tegemoetkoming. Deze is in dit geval nooit lager dan 

het bedrag van € 547,80 voor de aanschaf van een 

kooktoestel. U verliest het recht op de tegemoetkoming 

als u zonder goede reden niet meewerkt aan het 

uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden.

Duurt het werk in, aan of direct rond het woongebouw 

langer dan de afgesproken werkperiode? Dan kan 

het zijn dat u recht heeft op een hogere vergoeding. 

Dit geldt voor het werk in en rond uw woongebouw 

en de voor de jaarlijkse huurverhoging. U ontvangt 

deze dan binnen één maand na afronding van de 

renovatiewerkzaamheden.

 Hulp en voorzieningen

De Huiskamer
In De Huiskamer kunt u overdag terecht als u tijdens 

het werk niet in uw woning mag of wilt zijn. Hier 

kunnen activiteiten of workshops plaatsvinden. 

Hierover kunt u met de Meedenkgroep en Ooijevaar 

afspraken maken.

 
Klushulp
Ooijevaar helpt bij kleine klusjes in uw woning. 

Het gaat om klussen die u zelf niet kunt uitvoeren. 

De ene bewoner heeft meer hulp nodig dan een 

andere bewoner. Gemiddeld krijgt iedere bewoner 

vier klusuren. Die kunt u in overleg met Ooijevaar 

gebruiken voor bijvoorbeeld:

• Het afhalen en terugplaatsen van gordijnen;

• Het verplaatsen van meubels;

• Het leegmaken van uw berging.

Dit bespraken wij met u bij het huisbezoek. Zo brachten 

wij in kaart wie extra ondersteuning nodig heeft.
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Logeerwoning 
Als dat nodig is dan kunt u gebruikmaken van een 

logeerwoning. Intermaris biedt u kosteloos een 

logeerwoning aan. U blijft wel de huur van uw eigen 

woning betalen. Maar u kunt er natuurlijk ook voor 

kiezen om zelf tijdelijk andere woonruimte te regelen. 

Dit bespraken wij eerder met u tijdens het huisbezoek. 

Zo kregen wij een goed overzicht van de bewoners die 

een logeerwoning nodig hebben.

Opvang huisdieren
Als u opvang nodig heeft voor huisdieren dan heeft 

u dit aangegeven tijdens het huisbezoek. Opvang is 

mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 

Overige 
tegemoetkomingen 

Voor bewoners met een beperking 
geeft Intermaris zorg op maat en extra 
ondersteuning bij kleine klusjes. Deze 
dienstverlening komt naast de klushulp 
van vier uur.

Vergoeding Zelf Aangebrachte 
Verandering (ZAV)
Gaat een Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) in 

uw woning door de renovatie kapot? Dan heeft u in 

sommige gevallen recht op een vergoeding. Hiervoor 

gelden de regels uit het geldende ZAV-beleid van 

Intermaris. De hoogte van de vergoeding hangt af van 

de nieuwprijs en de leeftijd van de ZAV. Intermaris 

geeft geen vergoeding voor ZAV’s die ouder zijn dan 

tien jaar, die gemakkelijk verwijderd kunnen worden of 

waarvoor een huurder geen schriftelijke toestemming 

heeft. Voor ZAV-toestemmingen geldt dat Intermaris 

altijd de gelegenheid moet hebben om onderhoud 

aan de woning uit te voeren. Bij de woningopname 

stellen wij samen met u vast welke ZAV’s verwijderd 

moeten worden voor de renovatie. U bent zelf verant-

woordelijk voor het verwijderen, afvoeren en eventueel 

terugplaatsen. Dit mag geen gevaar of hinder opleveren 

voor andere bewoners of mensen die langslopen. 

 Vergoeding schades
Tijdens de renovatiewerkzaamheden kan schade 

ontstaan. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk 

te voorkomen. Ontstaat er toch schade dan vinden 

we het belangrijk dat dit netjes wordt gerepareerd en 

afgehandeld.  

Schades en maatregelen
Soms weten we vooraf dat er schade ontstaat. We 

moeten dan kleine herstelwerkzaamheden uitvoeren. 

Hier onder noemen wij schades die kunnen ontstaan en de 

voorzorgsmaatregelen die wij in dat geval bij u nemen.  

Schade bij het vervangen van de gevel
Alle schade rondom de gevel (tot 8 cm) werkt 

Ooijevaar netjes af, zodat schade aan vloer, behang, 

stuc- of schilderwerk niet zichtbaar is. Mocht er toch 

schade ontstaan, meldt u dit via het schadeformulier. 

Schade bij het vervangen en/of 
verwijderen van de intercom
We plaatsten de videofoon in de hal. De oude plek  

van de intercom werkt het bouwbedrijf, indien nodig, 

af met een afdekplaatje.

Schade in de keuken
Is door werk van Ooijevaar schade ontstaan aan 

tegelwerk in uw keuken? Dan vervangt Ooijevaar dit 

door tegelwerk in zoveel mogelijk dezelfde kleur.  

Uw keukenblad blijft behouden. 
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Onvoorziene schade
Als er tijdens het werk per ongeluk door het bouw-

bedrijf schade aan uw woning of bezit ontstaat, meldt 

u dit via het schadeformulier bij de bewonersconsulent 

van Ooijevaar. Na beoordeling van de melding wordt, 

indien van toepassing de schade gerepareerd voordat 

de renovatie is afgerond. Lukt dat niet dan maakt het 

bouwbedrijf hierover afspraken met u. Als repareren 

niet kan, wordt uw schade vergoed. Als het nodig is 

wordt hiervoor een schade-expert ingeschakeld.

Als u de mening van een andere expert wilt weten  

over de hoogte van de schadevergoeding dan gebeurt 

dit op kosten van ongelijk. Dat wil zeggen dat degene 

die geen gelijk heeft, de kosten van het rapport 

betaalt. Voor een huurder zijn deze kosten nooit meer 

dan € 50,00. 

 

Eventuele schade meld u zo snel 
mogelijk bij het bouwbedrijf. Doe 
dat uiterlijk binnen 24 uur (of in het 
weekend de eerstvolgende werkdag). 

Verzekerde opslag van 
inventaris woning 
Wanneer u de woning of bepaalde ruimtes in 

uitzonderlijke gevallen niet kan of mag betreden 

tijdens het werk, gelden de voorwaarden van de 

inboedelverzekering. Schade die het bouwbedrijf 

aantoonbaar heeft veroorzaakt, wordt hersteld of 

vergoed door het bouwbedrijf. 

Aangifte diefstal
Denkt u dat er diefstal is gepleegd in uw woning of 

berging? Dan doet u hiervan aangifte bij de politie.  

De aanpak van de politie is hierin leidend. 

 Boetebeding
Houdt het bouwbedrijf zich niet aan de 
afgesproken werktermijn voor het werk 
in de woning? Dan krijgt u een extra 
vergoeding van € 26,09 per werkdag. 
Deze vergoeding geldt alleen als de 
vertraging door het bouwbedrijf komt.

Bij de volgende situaties geldt het boetebeding niet:

• het werk van de nutsbedrijven lopen uit;

• er zijn na de oplevering van de woning aan u 

nog nazorgwerkzaamheden, zoals maximaal vijf 

op leverpunten, schades of vooraf afgesproken 

maatwerk;

• het werk door u is vertraagd;

• klein, onvoorzien werk of onderhoudswerk;

• er is sprake van overmacht (zoals grote afwijkingen 

in de woning, door het weer, corona, brand of 

invloed van andere organisaties of personen);

• het werk dat voor- of achteraf aan de buitenzijde 

van uw woning plaatsvindt (zoals aan de gevel, op 

de galerij of op het balkon);

• het werk aan collectieve voorzieningen (zoals het 

vervangen van de video-intercom installatie).

Het maximum van vijf opleverpunten moet binnen vijf 

werkdagen verholpen zijn. Uitzondering hierop zijn 

producten met een lange levertijd. Of situaties waarin 

sprake is van overmacht of vertraging die ontstaat 

door toedoen van andere personen of organisaties. Is 

dit niet het geval en is de termijn van vijf werkdagen 

voorbij? Dan krijgt u ook hier een extra vergoeding 

van € 26,09 per werkdag. 

Is er sprake van een boetebeding dan vult u in alle 

gevallen een standaardformulier in samen met de 

bewonersconsulent van Ooijevaar. Dit formulier vindt 

u terug bij de informatie van Ooijevaar. 
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 Cameratoezicht

We vinden het belangrijk dat u zich  
veilig voelt. En dat we, waar mogelijk, 
overlast en vervuiling tegengaan. 
Daarom stellen we voor om camera’s 
in	uw	flat	te	plaatsen.	Als	we	dat	doen,	
verhogen we de servicekosten met € 1, 
per maand. Maar eerst vragen we aan 
alle	flatbewoners	of	zij	dit	willen. 

Waarom camera’s?
• Minder overlast en vervuiling in en rond de flat;

• Uw spullen zijn (beter) beschermd;

• Minder schade aan deuren, liften en ramen.

Regels bij cameratoezicht?
• De camera’s richten alleen op de hoofdingangen, 

bergingsgangen en liften; 

• We vinden uw privacy belangrijk. Daarom plaatsen en 

richten we geen camera’s op galerijen of voordeuren;

• Beelden worden alleen opgevraagd en bekeken bij 

incidenten. Incidenten zijn bijvoorbeeld ongelukken 

of vervelende gebeurtenissen. Denk aan vandalisme, 

(langdurige) overlast of (ernstige) vervuiling. We 

bepalen per incident of de beelden gebruikt worden;

• Huurders mogen camerabeelden alleen opvragen en 

bekijken na aangifte bij de politie;

• De camerabeelden worden opgeslagen;

• De camerabeelden worden na zeven dagen ver nietigd, 

tenzij er sprake was van een incident. Dan blijven de 

beelden bewaard tot het incident is opgelost; 

• Intermaris voldoet altijd aan de regelgeving  

rondom privacy.

Bij minimaal 70% akkoord 
plaatsen wij camera’s 
U kunt op het antwoordformulier aangeven of u 

cameratoezicht wilt voor € 1,- per maand. Dit is een  

vast bedrag in de servicekosten. Dit bedrag verhogen 

we niet meer tot dat we het camerasysteem vanwege 

ouderdom moeten vervangen. Dan legt Intermaris  

een nieuw voorstel aan u voor.

 Energiebesparing
Uw woonlasten (huur en
energie) verlagen en uw 
wooncomfort verhoogd.

Bij de renovatie isoleren we de flat  
en dat levert energiebesparingen op. 
Na de renovatie krijgen de woningen 
een energielabel A, het grootste 
gedeelte (75% van de woningen) 
krijgt zelfs het energielabel A+. De 
gemiddelde energie besparing na de 
renovatie per woning is ongeveer  
€ 32,00 per maand. Wij rekende 
hiervoor met het warmtetarief van 
2021 van Stads verwarming Purmerend. 
Intermaris brengt u geen huur-
ver hoging in reke ning voor deze 
energiebesparende maatregelen. 

'Bij de renovatie 
isoleren we  
de flat en dat  
levert energie -
besparingen op'
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Wijziging 
servicekosten

U krijgt een eigen watermeter. Het 
bedrag dat u nu betaalt voor water 
in uw servicekosten halen we de 
maand voordat het werk in uw woning 
begint uit uw huur. Ook betaalt u in 
de servicekosten een bedrag voor het 
buiten zetten van het huisvuil en het 
schoonmaken van de containerruimte. 
Dit bedrag verdwijnt ook uit de 
servicekosten. Er komen ondergrondse 
containers. En mogelijk komt er een 
aanpassing in de schoonmaakkosten, 
bijvoorbeeld door de grotere entree. 

Scootmobiel- en 
boosterruimte
Wij bouwen een ruimte voor 20 scoot
mobiels. Heeft u een scootmobiel?  
Dan kunt u die hier plaatsen en 
opladen. U betaalt daar niets voor. 

Coronaregels
Wij houden rekening met  
even tuele coronamaat regelen 
die de rijks over heid treft. Onze 
communicatie en informatie voor-
ziening stemmen wij hierop af. 

Bouwbedrijf Ooijevaar heeft 
afspraken om het werk uit te 
voeren binnen de geldende 
regels. Wij geven u een kort 
en bondig overzicht van de 
planning. Door onverwachte 
situaties kunnen wijzigingen in 
de planning ontstaan. Als dat zo 
is dan laten we dat aan u weten.

Afspraken
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Bijlage A
Kader Renovatievoorstel

Als een woning onderdeel is van een bouwkundige 

eenheid, is er sprake van complexmatige renovatie. 

Complexmatig betekent: meer dan tien woningen. Dit is 

bij het werk aan de Ooster- en Westervenne het geval. 

Dit Sociaal Plan is een samenvoeging van het 

‘Basis Sociaal Plan Renovatie zonder uitplaatsing’ 

en de afspraken die we gemaakt hebben met de 

Meedenkgroep van de Ooster- en Westervenne. Dit 

Sociaal Plan is ondertekend op 6 oktober 2021.

Het Sociaal Plan heeft als doel de rechten van 

huurders van woonruimten vast te leggen en afspraken 

te maken over het werk, overlast en vergoedingen bij 

de renovatie van de Oostervenne. Een ander belangrijk 

doel is in hoofdlijnen te zorgen voor een eenduidige en 

heldere communicatie naar alle betrokken partijen. 

De regels in dit Sociaal Plan zijn aanvullend of 

stemmen overeen met de bestaande wet- en 

regelgeving op landelijk, regionaal en lokaal niveau. 

Als wijzigingen op bestaande wet- en regelgeving 

dwingend van aard zijn, worden deze direct 

doorgevoerd in het Basis Sociaal Plan en de uitwerking 

daarvan. Betrokken huurders worden hiervan op de 

hoogte gesteld.

Dit Sociaal Plan geldt voor alle huurders van 

Intermaris die op de peildatum wonen in een woning 

aan Westervenne 1 t/m 126 in Purmerend, waarvoor 

Intermaris een renovatiebesluit heeft genomen. Deze 

huurders hebben een huurcontract voor onbepaalde 

tijd, tenzij zij op die datum al een andere woning 

hebben aanvaard. Op de peildatum moet de huurder 

op het betreffende adres in de Basisregistratie 

Personen staan ingeschreven. De rechten die aan 

het Sociaal Plan kunnen worden ontleend, zijn niet 

overdraagbaar. Bij overlijden van de huurder na 

de peildatum, is het Sociaal Plan niet langer van 

toepassing.

Bijlage B
Geschillenregeling en 
hardheidsclausule

Geschillenregeling
Als er een geschil tussen partijen ontstaat over de 

toepassing, uitvoering en interpretatie van dit Sociaal 

Plan, legt de huurder deze klacht in eerste instantie 

voor aan het bestuur van Intermaris. Als dit geschil 

na voorlegging aan het bestuur blijft bestaan, kan 

de huurder het geschil schriftelijk, gemotiveerd 

voorleggen aan de klachtencommissie van Intermaris, 

Postbus 554, 1620 AN te Hoorn.

Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost door 

de klachtencommissie, dan kan de huurder de klacht 

voorleggen aan één van de geschillencommissies. 

Een geschillencommissie is een onafhankelijke 

commissie en bestaat uit leden die niet in dienst zijn 

van Intermaris. Meer informatie over de geschillen-

commissie is te vinden op www.intermaris.nl of kan  

op verzoek toegestuurd worden. 

Hardheidsclausule
U kunt Intermaris schriftelijk verzoeken om van het 

Sociaal Plan af te wijken of aanvullende maatregelen 

te nemen als:

• een huurder als gevolg van de renovatie te maken 

krijgt met bijzondere omstandigheden waarin het 

Sociaal Plan niet voorziet;

• toepassing van dit Sociaal Plan gevolgen heeft die 

aanzienlijk ongunstiger zijn voor een individuele 

huurder dan voor andere huurders.

De huurder dient dit verzoek zo spoedig mogelijk in  

bij het bestuur van Intermaris, uiterlijk binnen zes 

weken na ontvangst van het Sociaal Plan. Intermaris 

neemt het verzoek in behandeling en deelt de 

beslissing zo spoedig mogelijk schriftelijk en met 

motivatie mee, uiterlijk binnen vier weken nadat het 

verzoek is ontvangen. Als Intermaris het beroep op  

de hard heids clausule niet naar tevredenheid oplost, 

dan geldt de geschillenregeling van dit Sociaal Plan.
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Bijlage C Impressies De Westervenne  entree
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Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bijlage C Impressies De Westervenne
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Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend.



contact
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

www.intermaris.nl

augustus 2022

Disclaimer
Intermaris heeft met grote zorg deze 
brochure samengesteld. Ondanks dit 
is het mogelijk dat de informatie 
onvolledig of onjuist is of fouten kan 
bevatten.

Jacqueline Ton
Medewerker Bewonersbegeleiding

Telefoon 06 83 70 50 05 en 088 25 20 100  

of via renovatie@intermaris.nl

Jill Schmitz Horstman en Astrid Beunder
Bewonersconsulente Ooijevaar

Telefoon 072 511 86 96 of via

oosterwestervenne@ooijevaar.nl

Meedenkgroep
De groep bestaat uit de  
volgende bewoners:

• Ilona Bultstra (Westervenne)

• Lona Kuller (Westervenne)

• Henk Grim (Westervenne)

• Rachel Avé (Oostervenne)

• Nico Brinkman (Oostervenne)

• Jaap Verkerk (Oostervenne)

De Klankbordgroep helpt de Meedenkgroep.

Deze groep bestaat ook uit verschillende 

bewoners van beide flats.

AstridJill

Contact en informatie
Neem dan contact op met 
Jacqueline Ton, Jill Schmitz Horstman 
of Astrid Beunder.

Jacqueline


