Nieuwsflits Zeeheldenbuurt

Beste bewoner,
De kaart kleurt steeds verder groen! We liggen nog steeds op koers om de
werkzaamheden dit jaar af te ronden. Inmiddels zijn 34 particuliere woningen en 64
huurwoningen voorzien van een nieuwe fundering. Daarnaast zijn de huurwoningen
volledig gerenoveerd. Ook u als bewoner bent belangrijk in het behalen van deze
mooie resultaten. Dank voor uw medewerking, het geduld en begrip voor eventuele
overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen.
In het kaartje hieronder ziet u de voortgang.
Groen = klaar
Oranje = in uitvoering
Rood = nog opstarten

Mooie en groene tuinen
Het zou mooi zijn als niet alleen het voortgangskaartje steeds groener kleurt, maar
ook de buurt zelf. Veel tuinen in de Zeeheldenbuurt liggen er niet zo mooi bij
doordat er lange tijd niets aan is gedaan. Dit is begrijpelijk, maar we hopen dat de
nieuwe bewoners hier weer iets moois van maken. Om dit aan te moedigen zorgt
Parteon voor de oplevering van de gerenoveerde woningen dat de tuinen zijn
opgeruimd
en
gesnoeid.
Tips
en
vragen
over
uw
tuin?
Zie:
https://www.parteon.nl/ik-ben-huurder/reparaties-enonderhoud/tuinonderhoud/tuinonderhoud

Overige ontwikkelingen in uw buurt
Na afronding van de werkzaamheden in de Van Diemenstraat aan het einde van dit
jaar, wil Parteon ook de twee woonblokken aan de Van Speijkstraat (19 t/m 57)
renoveren en voorzien van een nieuwe fundering. Op dit moment zijn we in gesprek
met aannemer Ooijevaar om deze werkzaamheden op te pakken.
De woningen aan de Witte de With-, Houtman- en Barendszstraat hebben ook te
maken met funderingsproblemen. Parteon is bezig met een sloop- en
nieuwbouwplan voor deze woningen en ziet op deze plek mogelijkheden om meer
woningen terug te bouwen. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan
nodig en, omdat dit zorgvuldig gedaan moet worden, duren deze trajecten meestal
lang. Inmiddels zijn wij in goed gesprek met de gemeente Zaanstad. Een eerste
stap in dit traject is de gemeenteraad informeren over de wens van Parteon om
deze locatie te herontwikkelen en de raad groen licht vragen om het project verder
uit te werken. We verwachten dat dit voor de zomer in de raad wordt behandeld. Na
het informeren van de raad, werken we samen met de gemeente om tot een
passend plan te komen. Onderdeel van dit traject is ook een goed communicatieen participatieproces met de bewoners en omwonenden. We komen daarom, na het
informeren van de raad, bij u terug om onze wens uit te leggen en met u te bepalen
hoe u kan participeren in dit traject.
Heeft u vragen over de wisselwoning of over de renovatie? Neem dan contact
op met Parteon via pbzeeheldenbuurt@parteon.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U
kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. Voor een goede ontvangst voegt u info@parteon.nl toe aan uw adresboek.

