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Steigers weg bij Oude Haven 1 - 27 

Zonnepanelen: eerst nog even aanmelden!
Op het dak van uw woongebouw zijn of worden zonnepanelen geplaatst. Met 
zonnepanelen zorgt u naast een beter milieu ook voor verlaging van uw 
energiekosten. Als de zonnepanelen op jaarbasis meer stroom opwekken dan u van 
het net afhaalt, dan hebt u een overschot aan opgewekte stroom. Hiervoor krijgt u 
van uw energieleverancier een 'terugleververgoeding'. Maar daarvoor moet u zich wel 
eerst aanmelden bij uw netbeheerder, Stedin.
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Elke woning heeft zes zonnepanelen om de elektra op te wekken. De zonnepanelen 
zetten zon- of daglicht om in gelijkstroom. De omvormer zet deze stroom van de 
panelen om in wisselstroom en voegt deze toe aan het stroomnet. Als u minder 
verbruikt dan u opwekt, krijgt u dus een vergoeding. Zodra de zonnepanelen zijn 
aangesloten, kunt u zich bij Stedin aanmelden. Zonder deze aanmelding heeft u ook 
geen profijt van de zonnepanelen. Hoe dit in zijn werk gaat, staat in de 
bewonershandleiding die u krijgt met de oplevering van uw woning, maar ook onze 
energieconsulent kan u hierbij helpen.



Even voorstellen: energieconsulent Jenny 
Collignon
Wie is Jenny Collignon?
Mijn naam is Jenny Collignon en ik ben energieconsulent bij Patrimonium. Ik adviseer 
onze bewoners hoe ze zo verstandig mogelijk om kunnen gaan met energie. Nu er in 
uw woning veel energetische maatregelen zijn toegepast, kan ik me voorstellen dat u 
vragen heeft.

Ik neem na de oplevering van uw woning contact met u op om te kijken of er behoefte 



is aan meer uitleg over de toegepaste maatregelen of over tips hoe om te gaan met 
energie. Hebt u in de tussentijd vragen die niet kunnen wachten? Ik sta u graag te 
woord of kom bij u langs om ze te beantwoorden. Ik ben bereikbaar op 
telefoonnummer (0180) 641 355 of via energieconsulent@patrimoniumbarendrecht.nl

Waslijnen op het balkon: niet zomaar boren
Verschillende huurders hebben op dit moment waslijnen gespannen op het balkon. 
Dit zijn zelf aangebrachte voorzieningen door de huurder of vorige huurder. Omdat er 
een nieuwe isolerende laag op de gevel aangebracht wordt, kunt u deze waslijnen niet 
zomaar terughangen. Als u in de gevel wilt boren, zijn hier namelijk extra voorwaarden 
aan verbonden.

We begrijpen dat de waslijnen voor sommige bewoners belangrijk zijn. Toch willen wij 
u adviseren om eerst een andere oplossing te zoeken om uw was te drogen. U kunt 
hierbij denken aan een wasrek of een kleine droogmolen op het balkon. Er zijn zelfs 
bepaalde wasrekken die aan het plafond vastgemaakt kunnen worden en die u kunt 
laten zakken.

Als u toch wilt boren, lees dan goed uw bewonershandleiding door. Bij schade door 
verkeerd boren, bent u namelijk zelf verantwoordelijk voor de extra kosten. De 
voorwaarden voor boren vindt u in het opleverboekje dat u ontvangt als de 
werkzaamheden in uw woning/blok zijn afgerond.   

Agenda

December      Oude Haven 1 - 27
                          diverse restpunten afhandelen
                          galerijhekken vervangen
                          straat aanhelen
                          dakrand afwerken

                       Oude Haven 29 - 55
                         de entree afmaken
                         de lift plaatsen
                         isoleren gevels / stucen, weefselen, plaatsen steenstrips
                         opleverpunten afhandelen
                         hekwerken vervangen
                         schilderwerk
                         hemelwaterafvoeren monteren



Oude Haven 57 - 74
                         kozijnen vervangen
                         werkzaamheden entree
                         gevels isoleren
                         bergingen en garages isoleren
                         schilderwerk
                         betonwerk
                         hemelwaterafvoeren boren aan balkonzijde
                         ankers boren

In week 52 en week 1 voert de aannemer geen werkzaamheden uit

Heeft u vragen? Stel ze gerust!
Wanneer is de uitvoering? Kan ik tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden nog 

wel mijn woning verlaten? Wie zijn al die onbekende mensen die steeds in het 

gebouw rondlopen? Wat verwacht Patrimonium van mij als de aannemer aan het 

werk is in de Oude haven?

Dit zijn allemaal vragen waar u graag zo snel mogelijk antwoord op wilt hebben. Blijf 

niet rondlopen met deze vragen maar stel ze aan één van de onderstaande 

personen. Hierdoor krijgt u duidelijkheid wat er gaat gebeuren en wat wij van u 

verwachten. 

Neem contact op met Patrimonium

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

• Kim van der Woude sociaal projectleider bij Patrimonium 

◦ (0180) 64 13 67

◦ k.vanderwoude@patrimoniumbarendrecht.nl

• IJsbrand den Breems opzichter bij Patrimonium 

◦ opzichter@patrimoniumbarendrecht.nl

• Klaas Spruyt uitvoerder van Hemubo 

◦ 06-57 76 71 26

• Teun van Schaik bewonerscoördinator van Hemubo 

◦ 06-13 32 65 59

◦ t.vanschaik@hemubo.nl .

In ieder woongebouw is een bewonersadviseur die u over het project kan informeren. 

Dit zijn John van Hoek, Bas Bijl, Greta Kelder, Rien van der Hoek, Gerda Boeren

en Hans Kuppen. Spreek hen gerust aan.


