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Scootmobielruimtes Oude Haven 29 tot en met 74
De scootmobielruimtes in de middelste twee blokken, aan de Oude Haven 29 tot en 
met 74, zijn nu nog voor iedereen toegankelijk. Bewoners kunnen in de nabije 
toekomst voor het gebruik van een stallingsplek voor hun scootmobiel een contract 
met Patrimonium sluiten. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen gebruik maakt van 
deze stallingsplekken, worden er afsluitbare wandcontactdozen aangebracht waar 
alleen de bewoner met het contract de sleutel van heeft. Wij hopen u in de volgende 
nieuwsbrief te informeren over de kosten, de voorwaarden en hoe u zich kunt 
aanmelden.

Ook voor bewoners met een elektrische fiets is het mogelijk om een contract af te 
sluiten en gebruik te maken van de ruimte!
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Nieuw ontstoppingsbedrijf - nieuw telefoonnummer

Riool verstopt? Per 1 maart belt u een ander nummer!

Bewoners die via Patrimonium aangesloten zijn bij het ontstoppingsfonds, opgelet. 

Per 1 maart stappen wij over van Gimico naar Van der Velden Rioleringsbeheer 

Rotterdam.

Voortaan belt u naar Van der Velden Rioleringsbeheer Rotterdam, telefoonnummer 

(010) 411 30 15. 

U kunt ook een e-mail sturen naar storing.rotterdam@vandervelden.com

Bent u niet aangesloten bij het ontstoppingsfonds?

Dan kunt u, op eigen kosten, ook gebruik maken van de service van Van der Velden. 

Weetjes!

• Bij alle huurders van de Oude Haven zijn de kozijnen geplaatst

• Bij de Oude Haven 1 tot en met 74 zijn de trespa platen naast de voordeur 

vervangen voor kwalitatief betere platen



• Onze energieconsulente Jenny heeft al bij meer dan de helft van de bewoners 

een afspraak gehad over energietips of het aanmelden van de zonnepanelen

• De opleveringen van de woningen Oude Haven 29 tot en met 55 zijn gereed

• Hemubo is druk bezig om het buitenwerk aan de complexen af te maken

• De zonnepanelen zorgen tevens voor energie in de algemene ruimtes

• De ophogingen voor de balkons bij 29 tot en met 55 worden geplaatst

Agenda

Maart              Oude Haven 1 - 27
                          vervangen zijpanelen voordeuren 
                          herstel tegelwerk bordessen

                        Oude Haven 29 - 55
                         ophoging van de balkons
                         ophoging bovenste verdieping van de galerij
                         plaatsen privacyschermen
                         schilderwerk
                         opleverpunten afhandelen woningen
                         opruimen/nalopen van punten algemeen
                         herstel tegelwerk bordessen

Oude Haven 57 - 74
                         plaatsen van de noodtrap
                         entree en scootmobielruimte afmaken
                         herstellen straatwerk
                         ophoging van de balkons
                         schilderwerk
                         steenstrips plakken
                         vervangen balkonhekken
                         plaatsen zonneschermen
                         opleverpunten afhandelen woningen
                         opruimen/nalopen van punten algemeen
                         herstel tegelwerk bordessen
                         afwerken dakrand

Oude Haven 67 - 93
                         isoleren en stucen van de gevel
                         schilderwerk
                         steenstrips plakken
                         coaten van de balkonvloeren
                         isoleren van de bergingen
                         isoleren van de kruipruimte 



                         werkzaamheden intercom
                         afwerken dakrand
                         werkzaamheden voor noodtrap

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 

◦ (0180) 55 59 34

◦ 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 de complexen zijn bewonersadviseurs aanwezig die u over het project kunnen 

informeren. Dit zijn Bas Bijl, Greta Kelder, Rien van der Hoek, Gerda Boeren en 

Hans Kuppen. Spreek hen gerust aan.
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