Nieuwsflits Zeeheldenbuurt
Beste bewoner,
Er is afgelopen periode hard gewerkt in de Zeeheldenbuurt. Op 20 september 2020
zijn we bij het eerste woonblok gestart aan de Jan van Riebeeckkade. In de
tussentijd is bij 18 particuliere eigenaren de fundering hersteld en is bij 40
huurwoningen, naast funderingsherstel, de woning volledig gerenoveerd. Het
resultaat is zichtbaar; er staan al 58 herstelde en veilige woningen te schitteren!
In het kaartje hieronder ziet u de voortgang. De woningen in het groen zijn klaar.
De oranje blokjes zijn in uitvoering. De woningen in het rood worden nog opgestart.

In 2022 houden we de vaart er in. Dan worden de overige 120 woningen (33
particuliere- en 87 huurwoningen) aangepakt en opgeleverd. Blok voor blok werken
we toe naar volledig herstel van alle woningen, zodat iedereen eind 2022 fijn en
comfortabel kan wonen in de Zeeheldenbuurt!

Elkaar helpen
We beseffen dat zo’n ingrijpende buurtvernieuwing veel van u vraagt. Er gebeurt
veel, in uw woning en in de wijk. Het verhuizen naar een wisselwoning, de
werkzaamheden aan uw woning en weer terug verhuizen. Het vraagt een hoop
geregel en het kan voor spanning en stress zorgen. Steeds vaker horen we dat
bewoners elkaar helpen door het delen van ervaringen en het geven van tips. Wat
fijn dat dit gebeurt!
Heeft u vragen over de wisselwoning of over de renovatie? Neem dan contact
op met Parteon via pbzeeheldenbuurt@parteon.nl.

Openbare ruimte verbeteren
In de nieuwsbrief van juni las u dat de gemeente Zaanstad de openbare ruimte in
de Zeeheldenbuurt wil verbeteren. De gemeente zal u betrekken om ideeën op te
halen om de openbare ruimte samen in te vullen. Zij kunnen nog niet aangeven
wanneer dit traject wordt opgestart. Gemeente Zaanstad zoekt naar het juiste
moment, waarop zo veel mogelijk (oude en nieuwe) bewoners betrokken kunnen
worden. De gemeente informeert u verder.

Extra beveiliging
Afgelopen zomer zijn een aantal (pogingen tot) inbraak bij Parteon gemeld. Daarom
heeft aannemer Ooijevaar camera’s opgehangen rondom de bouwplaats. Ook is
kapotte steegverlichting hersteld en is extra verlichting geplaatst rondom de
bouwplaats. Kapotte steegverlichting kunt u bij ons melden via info@parteon.nl. Het
is belangrijk dat u hierbij de exacte plek van de steegverlichting doorgeeft.
In de kerstvakantie houdt Parteon een extra oogje in het zeil door meer beveiliging
in te zetten. Een beveiligingsbedrijf zal controlerondes in de wijk maken.
Het blijft belangrijk om extra oplettend te zijn. We vragen ook aan u om verdachte
situaties direct te melden bij de politie.

Fijne feestdagen
Wij wensen u, ondanks de beperkingen die er nu zijn, mooie feestdagen en een
gelukkig en gezond 2022!
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