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Start renovatie 
Bijna	alle bewoners gingen	akkoord	met	ons	renovatievoorstel. 

Er	is	gestart	met	het	inrichten	van	de	bouwplaats.	De eerste 

werkzaamheden	in	de	woningen	starten op	maandag	28	maart. 

Als	alles	volgens	planning	verloopt,	is	al	het	renovatiewerk	eind	

dit	jaar	klaar.	In	deze	nieuwsbrief	leest	u	meer	over	de	planning	

en	extra	informatie. 
 

Kom binnen in 'De Huiskamer'
Op het grasveld aan de voorzijde van de flat komt De Huiskamer te staan.

Deze is voor bewoners die even willen ontsnappen aan de overlast van de 

renovatie. Deze volledig ingerichte ruimte noemen we 'De Huiskamer'. U kunt 

hier wat drinken, gewoon even uitrusten of met uw buren afspreken voor een 

leuke activiteit. U kunt lekker warm binnen in De Huiskamer zitten of buiten 

op het terras genieten van het weer. Hier is wifi aanwezig. De openingstijden 

zijn op werkdagen van 07.30 tot 16.30 uur. 
 

Elke woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur is er spreekuur in De Huiskamer. 

Komt deze tijd voor u niet uit? Maak dan een persoonlijke afspraak. Tijdens het 

spreekuur kunt u verhuisdozen en afdekfolie ophalen. Het eerste spreekuur  

is woensdag 16 maart 2022.

Wijk en plaats 
Overwhere-Noord
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Woongebouw 
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Projectomvang 
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Intermaris
Telefoon 088 25 20 100
info@intermaris.nl

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.



Meedenkgroep
Oostervenne
De meedenkgroep Oostervenne	 
stellen	we	graag	nog	een	keer 
aan	u	voor. Het	team	bestaat	uit	
de	volgende	bewoners van	de	
Oostervenne: Jaap	Verkerk,	
Rachel	Avé	en	Nico	Brinkman.

De	meedenkgroep	 
denkt met ons mee en  
is	er	ook	voor	u
Ook nu hebben we regelmatig overleg. We houden 

elkaar goed op de hoogte van wat er leeft bij de 

bewoners. En straks hoe de werkzaamheden verlopen. 

Zij blijven ook tijdens de renovatie met ons meeden-

ken. Met elkaar kijken we naar wat er goed gaat, maar 

ook naar waar het beter kan. Heeft u vragen aan de 

meedenkgroep? Stel ze gerust, ze helpen u graag!

Bouwbedrijf 
Ooijevaar voert 
het werk uit 
 

Zij hebben veel ervaring met het renoveren 

van woningen die bewoond zijn. Het persoonlijk 

contact met de bewoners vinden zij, net als wij, 

erg belangrijk. Ook zijn zij bereikbaar voor

al uw vragen. 

Even
voorstellen
Jill	Schmitz-Hortsman	en
Rutger	Hamme

Vragen over de werkzaamheden of 
planning stelt u bij Jill Schmitz-Hortsman 
of Rutger Hamme van Ooijevaar.

Jill werkt als projectvoorbereider/bewonersconsulent.  

In verband met haar zwangerschapsverlof is haar collega 

Simone bij u thuis langs geweest voor de opnames. 

Vanaf nu is Jill uw aanspreekpunt. 

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden of de planning 

dan kunt u bij haar terecht. U bereikt Jill op werkdagen van 

8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer 072 511 86 96 of 

per mail: oosterwestervenne@ooijevaar.nl. Neemt zij op het 

moment dat u belt niet op, dan maakt de receptioniste van 

Ooijevaar graag een terugbelverzoek en belt Jill u zo snel 

mogelijk terug.
 

Rutger is uitvoerder bij Ooijevaar. Hij is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden,  

de planning en de veiligheid op en rond de bouwplaats. 

Tijdens de werkzaamheden komt u hem dus geregeld 

tegen in uw woning en rondom de flat.

Bewonersbegeleiding	Intermaris
Vragen over bewonerszaken zoals vergoedingen, extra 

hulp, communicatie etc. stelt u aan Jacqueline Ton. 

Jacqueline is bereikbaar via telefoon 06 83 70 50 05 

of 088 25 20 100 of mail  renovatie@intermaris.nl  van 

maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 17.00 uur.

JacquelineJill
Rutger



Half februari 2022
 Plaatsen bouwhekken, rijplaten, containers, 

bouwketen en fietscontainers. Naast een

 bouwbord komt er een bouwlift en een 

 trappen toren.

Half maart
We vervangen in de proefwoning de 

tijdelijke (geschilderde) kozijnen, door de 

definitieve kozijnen. Deze worden vanuit 

de fabriek op kleur aangeleverd. 

De gevelelementen vervangen wij door 

nieuwe elementen die kant en klaar 

aankomen.

Corona en 
uitvoering van
werkzaamheden
Veiligheid en de gezondheid van 
iedereen staan hierbij voorop. U als 
bewoner bent mogelijk ook meer 
thuis. Hiermee houden we rekening. 

We  volgen de richtlijnen van het RIVM rondom  

het Corona-virus. Bij werk in de woning is de voor-

geschreven 1,5 meter afstand vaak onmogelijk. 

Dit geeft risico’s voor bewoners en werknemers.   

Ooijevaar maakt met u als bewoners afspraken  

over wat we op welk moment wel of niet kunnen.

uitvoeren. Of en welke gevolgen dit heeft voor de 

planning is nog onbekend. Intermaris of het 

bouwbedrijf informeert u hierover. 

 

Huisbezoek
Alle bewoners kregen in de 

zomer een eerste huisbezoek. 

Tijdens deze huisbezoeken  

zijn we de woning met u  

doorgelopen. 

Ooijevaar heeft foto’s gemaakt en heeft met u 

besproken waar u rekening mee moet houden.  

Ook eventuele  zorgen en wensen namen wij met u 

door. Heeft u aanpassingen gedaan welke gevolgen 

hebben voor de werkzaamheden, dan krijgt u  

hierover een brief met meer uitleg.

Geluidsoverlast
Wij voeren werkzaamheden uit, welke overlast 

geven. Wanneer blijkt dat u te veel overlast heeft, 

vragen wij dat te melden bij Ooijevaar. Dan kijken 

we met elkaar naar een passende oplossing. Wij vragen 

uw begrip en medewerking hierin.  Wij bieden u de 

mogelijkheid om digitaal een kijkje te nemen in de 

proefwoning. Er is een film gemaakt. Scan de QR-code 

op de achterzijde van deze nieuwsbrief. Of neem een 

kijkje op https://youtu.be/qY2FXQava4o.

 Dagkalender
Ongeveer twee weken voor de start van het werk in 

uw woning komt Jill Schmitz bij u langs. Zij legt u uit 

wat het werk inhoudt, de hoeveelheid overlast en  

waar u ruimte dient te maken voordat het werk start. 

U krijgt dan ook een dagkalender met een planning 

van het werk per dag in uw woning.

Waterkoker
Tijdens de werkzaamheden aan uw woning kan het 

voorkomen dat u geen warm water heeft. Om u hierin 

tegemoet te komen krijgt u van Ooijevaar een water-

koker aangeboden. U mag deze waterkoker houden. 

Mocht u het tijdens het werk koud krijgen, belt u  

dan met Ooijevaar op 072 511 8698. Zij brengen dan 

een kacheltje bij u langs.

Tijdelijke	kookplaat
Tijdens de werkzaamheden in uw woning verwijderen 

we het gas. En krijgt u een aparte aansluiting om 

elektrisch te gaan koken. Denkt u er aan dat u zelf  

een elektrische kookplaat verzorgt? Heeft u nog  

geen nieuwe elektrische kookplaat tijdens of vlak na 

de werkzaamheden dan krijgt u er tijdelijk één in 

bruikleen. 

Inrichting	bouwplaats
voorbereiding



Start werk
aan uw woning
Het werk aan de woningen start  
maandag 28 maart. We beginnen  
aan de rechterzijde van de flat, bij  
nummer 14. Er wordt in strangen  
gewerkt. Een strang bestaat uit 
negen boven elkaar gelegen  
woningen. Ooijevaar werkt van  
beneden naar boven. 

Het verwijderen van de gasleidingen vraagt, naast de 

geplande zeven werkdagen, om een halve dag extra 

werk. Het gaat om de woningen van de 5 t/m 9 etage. 

Wij hebben dit met de meedenkgroep besproken.

Ooijevaar informeert de bewoners over de planning.

Voorlopige	planning
In bovenstaand schema ziet u de volgorde van  

werken en de voorlopige planning. Dit is en blijft 

een planning, welke altijd nog kan veranderen.  

Tegemoetkoming
overlast en kosten
U ontvangt een tegemoetkoming van  
€  2052,33. Dit maken wij ongeveer twee 
weken voor de start van het werk in  
uw woning naar u over. Wij gebruiken 
hiervoor het bij ons bekende rekening-
nummer. Is uw rekeningnummer 
gewijzigd? Geef dit dan zo spoedig 
mogelijk aan ons door. 

Op pagina 14 in het renovatievoorstel ziet u waaruit 

dit bedrag bestaat.  Het bedrag dat u nu betaalt voor 

water in uw servicekosten wordt beëindigd, voordat 

het werk in uw woning start. Als uw watermeter is 

geplaatst betaalt u de kosten voor het water recht-

streeks aan het waterbedrijf PWN. 

Het duurt enige tijd voordat u de eerste factuur van 

PWN ontvangt. Houdt u daar rekening mee. 

Planning renovatie Oostervenne 1 - 126
strang 14 strang 13 strang	12 strang 11 strang10 stang 9 strang	8 strang 7 strang 6 strang 5 stang 4 strang 3 strang	2 strang 1

125 123 121 119 117 115 113 114 116 118 120 122 124 126
start: 16 nov start:  3 nov start: 21okt start: 10 okt start: 27 sep start: 14 sep start:  1 sep start: 13 jul start: 30 jun start: 17 jun start:   3 jun start: 19 mei start:   6 mei start:   7 apr
opl.: 24 nov opl.: 11 nov opl.: 31 okt opl.: 18 okt opl.:  5 okt opl.: 22 sep opl.:  9 sep opl.: 21 jul opl.:   8 jul opl.: 27 jun opl.: 14 jun opl.: 31 mei opl.: 16 mei opl.: 15 apr

111 109 107 105 103 101  99 100 102 104 106 108 110 112
start: 15 nov start:  2 nov start: 20 okt start:  7 okt start: 26 sep start: 13 sep start: 31 aug start: 1 2  jul start: 29 jun start: 16 jun start:   2 jun start: 18 mei start:   5 mei start:   6 apr
opl.: 23 nov opl.: 10 nov opl.: 28 okt opl.: 17 okt opl.:  4 okt opl.: 21 sep opl.:  8 sep opl.: 20 jul opl.:   7 jul opl.: 24 jun opl.:  13 jun opl.: 30 mei opl.: 13 mei opl.: 14 apr

97 95 93 91 89 87 85 86	 88 90 92  94 96  98 
start: 14 nov start:  1 nov start: 19 okt start:  6  okt start: 23 sep start: 1 2  sep start: 30 aug start: 1 1  jul start: 28 jun start: 15 jun start:   1 juni start: 1 7  mei start:   4 mei start:   5 apr
opl.: 22 nov opl.:  9 nov opl.: 27 okt opl.: 14  okt opl.:  3 okt opl.: 20 sep opl.:   7 sep opl.: 19 jul opl.:   6 jul opl.: 23 jun opl.:  10 jun opl.: 25 mei opl.: 12 mei opl.: 13 apr

83 81 79 77 75 73 71 72 74 76 78  80 82 84
start: 11  nov start: 31 okt start: 18 okt start:   5 okt start: 22 sep start:   9 sep start: 29 aug start:   8 jul start: 27 jun start: 14 jun start: 31 mei start: 16 mei start:   3 mei start:  4 apr
opl.: 21 nov opl.:   8 nov opl.: 26 okt opl.: 13 okt opl.: 30 sep opl.: 19 sep opl.:   6 sep opl.: 18 jul opl.:   5 jul opl.: 22 jun opl.:   9 jun opl.: 24 mei opl.: 11 mei opl.: 12 apr

69  67  65 63 61 59 57 58 60 62 64  66 68 70
start: 10 nov start: 28 okt start: 17 okt start:   4 okt start: 21 sep start:   8 sep start: 26 aug start:   7 jul start: 24 jun start: 13 jun start: 30 mei start: 13 mei start:   2 mei start:   1 apr
opl.: 18 nov opl.:   7 nov opl.: 25 okt opl.: 12 okt opl.: 29 sep opl.: 16 sep opl.:   5 sep opl.: 15 jul opl.:   4 jul opl.: 21 jun opl.:   8 jun opl.: 23 mei opl.: 10 mei opl.:  11 apr

55  53  51 49  47   45 43 44  46 48 50  52 54 56
start:  9  nov start: 27 okt start: 14 okt start:   3 okt start: 20 sep start:   7 sep start: 25 aug start:   6 jul start: 23 jun start: 10 jun start: 25 mei start: 12 mei start: 29 apr start: 31 mrt
opl.: 17 nov opl.:   4 nov opl.: 24 okt opl.: 11 okt opl.: 28 sep opl.: 15 sep opl.:   2 sep opl.: 14 jul opl.:   1 jul opl.: 20 jun opl.:  7 jun opl.: 20 mei opl.:  9  mei opl.:  8  apr

41 39 37 35 33 31 29 30 32 34 36  38 40 42
start:  8 nov start: 26 okt start: 13 okt start: 30 sep start: 19 sep start:  6 sep start: 24 aug start:  5  jul start: 22 jun start:  9 jun start: 24 mei start: 11 mei start: 28 apr start: 30 mrt
opl.: 16 nov opl.:   3 nov opl.: 21 okt opl.: 10 okt opl.: 27 sep opl.: 14 sep opl.:   1 sep opl.: 13 jul opl.: 30 jun opl.: 17 jun opl.:   3 jun opl.: 19 mei opl.:   6 mei opl.:   7  apr

27 25 23 21 19 17 15 16 18 20 22  24 26 28
start:  7 nov start: 25 okt start: 12 okt start: 29 sep start: 16 sep start:  5 sep start: 23 aug start:  4  jul start: 21 jun start:   8 jun start: 23 mei start: 10 mei start: 26 apr start: 29 mrt
opl.: 15 nov opl.:  2 nov opl.: 20 okt opl.:  7 okt opl.: 26 sep opl.: 13 sep opl.: 31  aug opl.: 12 jul opl.: 29 jun opl.: 16 jun opl.:   2 jun opl.: 18 mei opl.:   5 mei opl.:   6  apr

13 11 9 7 5 3 1 2 4a 4 6a 6 8a 8  10 12	 14
start:  4 nov start: 24 okt start: 1 1  okt start: 28 sep start: 15 sep start:  2 sep start: 22 aug start:  1 jul 20 jun 20 jun   7 jun  7 jun 20 mei 20 mei start:  9 mei start: 25 apr start: 28 mrt
opl.: 14 nov opl.:   1  nov opl.: 19 okt opl.:  6 okt opl.: 23 sep opl.: 12 sep opl.: 30 aug opl.: 11 jul 28 jun 28 jun 15 jun 15 jun   1 jun   1 jun opl.: 17 mei opl.:  4 mei opl.:   5  apr

Centrale entreeAan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Planning kan wijzigen.

Proefwoning



Fijn en veilig 
wonen 
Met elkaar zorgen we ervoor dat uw 

flat en omgeving tijdens de renovatie 

maar ook daarna een fijne en veilige 

plek is voor iedereen. We willen graag 

dat uw gerenoveerde flat straks ook 

mooi blijft. 

Daaraan werken wij samen met u, de bewonerscommissie, 

de meedenkgroep, zorg- en welzijnsorganisaties, politie en 

gemeente.  Door samen te werken lossen we problemen 

sneller op. Meld overlast en problemen daarom altijd 

bij Intermaris én schakel de juiste instantie in. Waar nodig 

helpen we u de weg te vinden naar de juiste instantie. 

 

Intermaris	 	 	  
Bij problemen of overlast in uw woning of flat . 

Bel 088 250 25 100. 

 

Politie 
Bij een gevoel van onveiligheid, dreigende situatie, 

acute nood . Bel 0900 88 44 of 112 indien acuut. 

 

Gemeente 
Bij problemen over vuil, stoeptegels, lantaarnpalen, 

groen etc.  Bel 0299 452 452 of meld dit via de 

MijnGemeente App. 

 

Zorg-	en	welzijnsorganisaties 
Voor zorgvragen en ondersteuning.  

Bel 0299 480 630 Sociaal Wijkteam 

Overwhere Wheermolen. 

PWN formulieren
U kreeg een aanmeldformulier per post om in te 

vullen en te ondertekenen voor de PWN. Wij vragen u 

deze ingevuld in te leveren, in de brievenbus van 

Oostervenne 5. U betaalt maandelijks €  2,63 via de

servicekosten voor het buiten zetten van de afval-

containers en het schoonmaken van de containerruimte. 

Omdat er ondergrondse containers komen vervallen 

deze kosten. Wij halen dit bedrag per 1 april 2022 uit 

de servicekosten. U ontvangt zoals altijd nog een 

eindafrekening van de servicekosten van Intermaris. 

Er vindt geen verrekening van het water plaats.

 

U gaat 
koken op 
elekra

Daarom passen wij uw groepenkast 

aan. U heeft of krijgt nog een slimme 

elektrameter. 

Die stuurt automatisch de meterstanden door aan 

uw energieleverancier. Het doorgeven van meter-

standen is dus niet meer nodig. Op de jaarafrekening 

ziet u straks twee standen: één van de periode tot 

de vervanging van de meter en één van de periode 

erna met de nieuwe meter.  

Een aantal bewoners heeft een ingebouwde gas-

kookplaat en betaalt daar nog voor. Wij hebben daar 

een overzicht van. Dit bedrag halen wij per 1 april 2022 

uit uw nettohuur. U kunt dit ook aangeven bij onze 

bewonersbegeleider Jacqueline.

Verwijderen gasmeter
U zegt zelf uw gascontract op bij uw energieleverancier 

(bijvoorbeeld Vattenfall, Essent, Oxxio) en geeft de

 laatste meterstanden aan uw energieleverancier door. 

U betaalt dan niet meer voor vastrecht en verbruik 

van gas. Op een later moment ontvangt u een eind-

afrekening van uw energieleverancier. Eventuele 

afsluitings-/opzeggingskosten van lopende contracten 

zijn voor rekening van Intermaris. 

'We vinden het 
belangrijk dat u 
zich veilig voelt. 
En dat we, waar 
mogelijk, overlast 
en vervuiling 
tegengaan.' 



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

februari 2022 

Burenhulp
in de buurt 
Heeft u hulp nodig met uw 

boodschappen, administratie of 

een klein klusje in en om huis? Wilt  

u graag contact, samen wandelen of 

koffiedrinken? Of wilt u juist een 

buurman of buurvrouw helpen?

Burenhulp van Intermaris brengt 

mensen uit de buurt bij elkaar. Door 

elkaar te helpen maken we de buurt 

mooier. Want samen staan we sterk. 

Neem gerust een kijkje voor meer 

informatie en hulpvragen op 

burenhulp.intermaris.nl

'We vinden het 
belangrijk dat u 
zich veilig voelt. 
En dat we, waar 
mogelijk, overlast 
en vervuiling 
tegengaan.' 

Spreekuur
Elke woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur 

is er spreekuur in De Huiskamer. Het eerste 

spreekuur is woensdag 16 maart 2022. 

Jill Schmitz-Hortsman is bereikbaar op 

werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur via 

telefoonnummer 072 511 86 96 of per mail: 

oosterwestervenne@ooijevaar.nl.

Jacqueline Ton is bereikbaar via telefoonnummer

06 83 70 50 05 of 088 25 20 100 of per mail: 

renovatie@intermaris.nl van maandag tot en 

met donderdag van 7.30 tot 17.00 uur.

Neem een digitaal kijkje 
in de proefwoning.


