Bestuur van Vereniging van Eigenaren Belvédèrebos
p/a Belvédèrebos 6
2715VA Zoetermeer
Alle bewoners
Zoetermeer, 24 April 2022
Betreft: update liftrenovatie hoogbouw nr. 1-121
Geachte leden,
Start renovatie
Op maandag 11 juli start de renovatie van de liften aan de kant van de hoogbouw. In
tegenstelling tot eerdere berichten zullen de liften nu één voor één worden gerenoveerd.
De renovatie start met de lift voor de even verdiepingen. Pas wanneer de even lift
gerenoveerd is (ongeveer 3-3,5 week) zal de lift voor de oneven verdiepingen aan de beurt
zijn. In het geval dat de liftrenovatie van de even lift minder tijd in beslag neemt dan de
aangegeven 3-3,5 week, zal direct worden gestart met de lift voor de oneven verdiepingen.
Om en om
In de praktijk betekent dit dat, gedurende de tijd van de renovatie van de even lift, de
oneven lift wel te gebruiken valt. Tijdens de renovatie van de oneven lift zal de even lift
beschikbaar zijn. Voor de bewoners van de hogere verdiepingen is er de keuze om een
verdieping naar boven of beneden te gaan en vervolgens de beschikbare lift te gebruiken.
Bewoners vanaf de 1e tot en met de 10e verdieping hebben een extra keuze door gebruik te
maken van de liften in de laagbouw.
Inventarisatie ronde
Inmiddels heeft het bestuur een inventarisatie ronde gemaakt welke bewoners er extra hulp
nodig hebben tijdens de renovatie. Dit doen wij door het plaatsen van een traplift en/of het
plaatsen van drempelhulpen voor het oversteken naar de liften van de laagbouw. We hebben
de meeste bewoners die thuis waren gesproken en op basis van onze eigen kennis en door
navraag bij buren een inschatting kunnen maken van de benodigde hulp.
Het kan zijn dat wij u hebben gemist. Daarom verzoeken we u vriendelijk om, in het geval
dat u hulp nodig hebt en ons niet hebt gesproken, contact met ons op te nemen via:
info@vvebelvederebos.nl
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Extra informatie en tips
•

Gedurende de renovatie is het lastig om grote goederen te vervoeren. Houd er tijdens
de periode van 11 juli tot en met eind augustus rekening mee dat verhuizen en het
leveren van grote goederen een uitdaging is. Indien mogelijk is het raadzaam deze
activiteiten uit te stellen.

•

Het bezorgen van boodschappen kan gewoon blijven doorgaan. Vermeld bij het bestellen
dat de liften worden gerenoveerd. De meeste bezorgers zullen bereid zijn om een extra
trap op of af te lopen. U kunt dit aangeven in het opmerkingenveld van uw bestelling.

•

Voor aanvang van de renovatie zullen wij ook de veiligheidsregio (politie, brandweer,
ambulance) informeren.

•

Voor pakketbezorgers zullen wij tijdig een informatieblad ophangen, zodat ook zij op de
hoogte zijn van de renovatie.

•

In aanloop naar de renovatie zullen wij nog enkele malen een update sturen en
verwachten van bewoners dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen in het op de hoogte
blijven van de meest actuele stand van zaken.

Daarnaast is het altijd mogelijk om even binnen te lopen op onze inloopavond: de
eerstvolgende is op maandag 2 mei, vanaf 19.30-21.00 uur in het kantoor van de
huismeester.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur VvE Belvédèrebos
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