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Ondernemingscentrum Simon Stevin > SIMON

Niet alleen de naam ook de look & feel van Ondernemingscentrum Simon Stevin wordt gewijzigd in SIMON.
Sinds de bouw van de kantoren eind jaren negentig heet het complex Ondernemingscentrum Simon
Stevin. Wij vonden het tijd worden voor een duidelijk nieuw gezicht, waarbij een goed vindbare en prettige werkomgeving voor alle ondernemers in het complex centraal staat. Bijgestaan door interieurarchitect
Suzanne Vromans (Vicinity Design) en conceptontwikkelaar / verhuuradviseur Ernst Wilton (Werkstek)
is een compleet en samenhangend plan bedacht. De komende maanden wordt het plan uitgewerkt en
uitgevoerd.
Allereerst een duidelijke naam, SIMON kantoren en SIMON hallen. Ten tweede nieuwe, frisse kleuren.
SIMON kantoren krijgt aan de buitenzijde een heldere gele baan met daarop SIMON en 27.

Bij SIMON hallen worden de puien fris rood.
Receptie en koffiebar
Naast het buitenschilderwerk wordt ook de entree en de begane grond van SIMON kantoren de
komende tijd aangepakt.
De begane grond van SIMON kantoren wordt een plek om te ontmoeten, te werken, te overleggen
en te ontspannen. De entree wordt verplaatst en er komt een nieuwe receptie met koffiebar.
Lounge- en werkplekken met WIFI, twee vergaderzalen met videoschermen, nieuwe inrichting en
kleuren krijgen ook een plek op de vernieuwde begane grond.
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Nieuw aan het werk in SIMON

Met hulp van Werkstek heeft een aantal ondernemers recent gekozen voor SIMON kantoren.
Wij verwelkomen:
•
Opus Coaching B.V.
•
MRF Group B.V.
•
Process Design and Management B.V.
•
Professionele Kraamzorg Roza B.V.

Werk aan SIMON

De afgelopen tijd is de koel- en luchtbehandelingsinstallatie van SIMON kantoren voor een groot deel
vernieuwd en is de werking van de koelinstallatie geoptimaliseerd. Nieuwe Cv-ketels en rookgasafvoeren
zijn geplaatst. Aan de gevels van de gebouwen zijn camera’s aangebracht.
SIMON kantoren
Op dit moment wordt de gevel geschilderd. Binnenkort gaan twee huurders op de begane grond intern
verhuizen, zodat de nieuwe entree en receptie gemaakt kunnen worden. Na het verkrijgen van de bouwvergunning kan er gestart worden met de grote make-over van de begane grond. In de wintermaanden
krijgt een deel van de wanden en deuren een nieuwe kleur.
SIMON parkeren
Met het plaatsen van een aantal blokken op het terrein is de overlast van vrachtwagens en busjes, die
het terrein gebruikten als sluiproute, sterk afgenomen. De dames bij de receptie doen hun uiterste best
om foutparkeerders er op te wijzen dat het geen openbaar parkeerterrein is. Het asfalt wordt hersteld
en parkeervakken worden opnieuw gemarkeerd. Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen – ook voor
gebruikers en bezoekers van SIMON kantoren – beschikbaar aan de achterzijde van SIMON hallen.
SIMON hallen
Het verzakte straatwerk aan de voorzijde wordt hersteld. Het dak wordt gerenoveerd en de overheaddeuren en de kozijnen worden geschilderd.

Het team van SIMON

Bij de receptie: Eveline Rhebok - van Buren en Hava Badur.
Verhuur: Ernst Wilton, oprichter van het succesvolle Werkstek, Matthijs Kromhout van Haaxman Makelaardij en Joost Geerling.
Commercieel beheer: Joost Geerling (Intercity Real Estate Management)
Technisch Beheer: Matthijs van der Horst (Intercity Real Estate Management)
Storingen melden via WhatsApp tijdens kantooruren: 06 57 09 52 16

