
Een rondje langs en in de vier woongebouwen door Hemubo 

Schouw Oude Haven: waar letten ze op?  

Hemubo, Patrimonium en de bewonersadviseurs hebben op woensdag 30 augustus een rondje gelopen  langs de vier 

woongebouwen. Ook hebben zij alle ruimtes van de gebouwen bekeken: woningen, bergingen, garages en trappenhuizen. 

De bewonersadviseurs hebben aangegeven wat ze graag verbeterd zien en Hemubo neemt dit mee in hun plan van 

aanpak.  

Wat bespreken ze tijdens het Bouwteamoverleg?  
De projectteams van Patrimonium en Hemubo komen een keer per maand samen voor een bouwteamoverleg.  In het 

bouwteamoverleg bespreken zij welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd, de voortgang ervan, de mogelijke 

vervolgstappen, de eventuele kosten en werkzaamheden en de planning. Eigenlijk  alle onderwerpen die nodig zijn om tot de 

uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden te komen. 

 

Flora en Fauna onderzoek 

Het uitvoeren van onderzoeken is nodig voor het aanvragen en krijgen van een vergunning voor de onderhoudswerk-

zaamheden. Een van de onderzoeken die we moeten laten uitvoeren is het Flora en Fauna onderzoek. Dit is een onderzoek 

naar eventueel beschermde diersoorten en planten die in het gebied rondom de Oude haven voorkomen. De onderzoeken 

zijn in volle gang. De onderzoekers zijn te herkennen aan een fluoriserend hesje.   
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Het bouwteam bestaat uit medewerkers van Hemubo en Patrimonium. 

Vanuit Patrimonium zitten Raoul Heij (projectleider), Marcel 

Berkenpeis (opzichter), Margit Don (sociaal projectleider) en Corry van 

den Berg (projectleider sociaal beheer) in het bouwteam. Samen met 

de aannemer en de bewonersadviseurs kijken we welke 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Uiteindelijk maakt 

Patrimonium de definitieve keuze.  Marcel Berkenpeis ziet erop toe dat de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt 

door Hemubo  goed worden uitgevoerd. Margit Don en Corry van den Berg zijn verantwoordelijk voor de communicatie met 

bewoners en omwonenden via nieuwsbrieven, De Schakel en onze internetsite. Ook organiseren zij bewonersavonden. 

Even voorstellen: de bouwteamleden  



“Omdat Hemubo uit heel veel afdelingen bestaat (van asbestsanering en 

schilderwerkzaamheden tot bouwkunde en elektrotechnische installaties) 

kunnen wij een goed samenhangend plan maken. Het comfort van de bewoners 

is ons belangrijkste uitgangspunt. Wij laten ook externe partijen onderzoeken 

doen naar de gebouwen aan de Oude Haven, zoals een expert voor Flora en 

Fauna en een energetisch expert. Met alle verzamelde kennis maakt Hemubo 

samen met Patrimonium de plannen voor de werkzaamheden. Hierbij kijken we 

naar de technische staat van de woningen, het toekomstig onderhoud en 

bewonerswensen." 

Michael van Leyenhorst  

Michael van Leyenhorst  is projectleider en eindverantwoordelijke bij Hemubo voor het  

grootonderhoudsproject Oude Haven. 

Wiebe Mulder 

Wiebe Mulder is calculator/werkvoorbereider bij Hemubo. Hij berekent hoeveel de 

werkzaamheden kosten en stelt de planning op. 

Lieke Kraan 

Lieke Kraan is architect bij Hemubo, zij zorgt voor een mooie nieuwe uitstraling van de 

gebouwen, passend bij de omgeving en de bewoners. 

De vier gebouwen aan de Oude Haven worden in opdracht van Hemubo en 

Patrimonium onderzocht aan de buiten- en binnenzijde. 

Hemubo maakt een menukaart waarop opties worden voorgesteld die kunnen worden 

uitgevoerd tijdens het grootonderhoud. Samen met de bewonersadviseurs maakt het 

bouwteam een keuze uit de menukaart. 

De gemaakte keuze wordt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen van 

Patrimonium voorgelegd. 

Deze maand organiseren we een informatieavond. Daarna starten we met de opname 

in de woning (warme opname). 

Voorbereidingen onderhoudswerkzaamheden; materialen bestellen.  

Voorgenomen start van de werkzaamheden. 

Agenda 

Augustus/September 

Oktober 

November 

Januari 

Februari 

Maart 

2017/2018 



Hebt 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.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Don, sociaal projectleider Dan kunt u contact  

E   m.don@patrimoniumbarendrecht.nl 

T (0180) 55 59 30 

 

Bewonersadviseurs 

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

Dit zijn John Hoek, Bas Bijl, Gerda Boeren en Hans Kuppen. Spreek hen gerust aan. 

Bouwteamovereenkomst Oude Haven ondertekend  

Donderdagochtend 31 augustus ondertekenden Peter Manders, directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht, en Tom 

Bergmans, adjunct directeur Hemubo, de bouwteamovereenkomst voor het grootonderhoud aan de vier 

appartementencomplexen aan de Oude Haven. 

In de bouwteamovereenkomst staan de afspraken 

over de onderlinge samenwerking om alle 

expertise te bundelen en samen met  de 

bewonersadviseurs een gewenst eindresultaat te 

bepalen inclusief de werkzaamheden en kosten 

die er bij horen. 

Als de werkzaamheden en de bijbehorende 

kosten akkoord zijn, ondertekenen Patrimonium 

en Hemubo de  realisatieovereenkomst. 


