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Werkzaamheden Oude Haven bijna afgerond
Het groot onderhoud bij de Oude Haven is, op een aantal opleverpunten na, afgerond. 
U ontvangt zo spoedig mogelijk de tegemoetkoming van € 100,- voor mogelijke 
onkosten. Dit bedrag storten wij op de bij ons bekende bankrekening. Aannemer 
Hemubo is niet meer aanwezig op de Oude Haven, maar handelt vanzelfsprekend nog 
wel alle lopende zaken netjes af. Ook sociaal projectleider Kim van der Woude is niet 
meer aanwezig op de Oude Haven. Sociale of technische meldingen kunt u weer 
doorgeven zoals u gewend bent. U belt hiervoor Patrimonium, telefoonnummer 
(0180) 61 38 77. Patrimonium zorgt dat de melding bij de juiste persoon of instantie 
terecht komt. Op dit moment hebben wij nog geen informatie over de stempels onder 
de galerijen. Zodra wij meer weten, informeren wij u.
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“Ik heb de aannemer een acht gegeven”
In 2018 startte het grootonderhoud aan de Oude Haven. Inmiddels zijn de 

werkzaamheden bijna afgerond. Hoe heeft mevrouw Vat-Kranendonk de verbouwing 

ervaren? “Prima. Ik heb de aannemer een acht gegeven”, vertelt de bewoonster van de 

Oude Haven enthousiast.

Behulpzaam

Mevrouw Vat woont naast de modelwoning. “De aannemer was er al om half zeven, 

maar ik had er geen last van. Ik ben niet zo moeilijk. En ze werkten keurig. Ze hebben 

plastic in mijn woning gelegd om het tapijt te beschermen. En ze waren erg 

behulpzaam; ze hebben me zelfs geholpen met het verslepen van stoelen.”

Problemen verhelpen

Als ze vragen of klachten had, kon mevrouw Vat altijd terecht. “Mijn sleutel werkte niet 

goed. De aannemer heeft er meteen naar gekeken en het probleem verholpen.” 

Uiteindelijk besloot Patrimonium de deurkrukken te vervangen bij alle bewoners. “Veel 

mensen zijn boven de 80, dus kregen we een geschikter exemplaar voor ouderen.” Na 

de werkzaamheden bleken er krassen op de ruiten te zitten. “Dat hebben ze keurig 

weggewerkt. Er is niets meer van te zien.”

Mooie kozijnen

“De kozijnen zijn erg mooi”, vertelt mevrouw Vat. “Wel vind ik het jammer dat mijn 

zonwering niet meer paste. Nu moest ik nieuwe kopen en die waren best duur.” Het 

balkon kreeg een rubber laag. “Dat stinkt nogal. Ik ruik het in mijn slaapkamer, maar 

volgens de aannemer trekt dat nog weg. Alles is eigenlijk goed verlopen. Ik ben 

tevreden.”



Beplanting Schaatsbaan
De gemeente wijzigt de indeling van de schaatsbaan. Om deze reden is het niet 
verstandig om de grond achter Oude Haven 1-27 en 29-55 te beplanten. De gemeente 
brengt de beplanting aan na de herinrichting van de schaatsbaan.

Stallingsplekken scootmobiel of elektrische fiets
Er zijn nog steeds stallingsplekken voor scootmobiel of elektrische fiets 
beschikbaar. Ook bewoners van de Oude Haven 1-27 en 76-93 kunnen zich 
hiervoor aanmelden! Hebt u interesse? Neem dan contact op met Corry van den 
Berg, telefoonnummer (0180) 55 59 20.



Uitstapje naar de Biesbosch
Tijdens het grootonderhoud in de Oude Haven schakelden de Bewonersadviseurs 

Stichting Present Barendrecht in. Vrijwilligers hielpen bewoners tijdens de 

werkzaamheden, bijvoorbeeld met het verplaatsen van meubilair. Om het project 

feestelijk af te sluiten, organiseerden Present en Patrimonium op zaterdag 13 april 

een leuk uitstapje voor de vrijwilligers en bewoners. Ongeveer 50 mensen gingen mee 

met de bus naar de Biesbosch. Mevrouw Van Roosmalen-Verwoert heeft ervan 

genoten.

“Ik kom uit Werkendam, dus het museum in de Biesbosch vond ik prachtig. Het was 

bijzonder de oude foto’s te zien. Het was wel jammer dat er geen namen bij stonden. 

Ik zag verschillende bekende gezichten, maar de namen wist ik niet meer.” Aan het 

einde van de middag keerde het gezelschap terug in Barendrecht. “In de Bethelkerk 

kregen we nog een hapje en een drankje. Het was een hele gezellige dag. Er is leuk 

contact tussen de buren. Ik heb me prima vermaakt.”

Patrimonium bedankt alle bewoners voor de leuke dag.

Nieuwsbrief
Nu het project bijna afgerond is, wijzigt de frequentie van deze nieuwsbrief. 



Vanaf heden stuurt Patrimonium alleen nog een nieuwsbrief als er belangrijke 
zaken te melden zijn. Hebt u ondertussen vragen? Neem dan gerust contact met 
ons op.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
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