
   

Instemming met de verbeterwerkzaamheden! 

Tijdens de informatievond in maart hebt u van ons een  informatieboekje ontvangen waarin u alles kunt lezen 

over de onderhoudswerkzaamheden. We vroegen u om aan te geven of u instemt met de verbeter- en 

verandermaatregelen.   

Van de 90 woningen hebben we 85 reacties ontvangen (94 procent):  

• 79 huurders gaan akkoord met de verbeter– en veranderwerkzaamheden.  

• 77 huurders gaan akkoord met het aanbrengen van de zonnepanelen 

Dit betekent dat we deze werkzaamheden ook daadwerkelijk gaan uitvoeren! 

nieuwsbr ie f  Oude Haven  jun i  -  04  

Modelwoning Oude Haven 

Eerst zien dan geloven! We kunnen nog zo goed vertellen wat de effecten zijn van de werkzaamheden die we  

uitvoeren. Pas wanneer je het ervaart, weet je het echt. Daarom zijn in de woning Oude Haven 39 alle 

maatregelen toegepast zoals omschreven in het informatieboekje. Zo kunt u zelf zien hoe de woning eruit komt 

te zien. Zodra het mogelijk is om deze woning te bezichtigen ontvangt u hier een uitnodiging voor.  

 

Gebruik van de modelwoning 

Hemubo gebruikt de modelwoning als kantoor. De uitvoerder (Klaas Spruijt) en bewonerscoördinator (Teun van 

Schaik) zijn hier  regelmatig aanwezig.  

 

Hebt u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?  

Dan kunt u contact opnemen met Klaas Spruijt 06-57 76 71 26 

 

Hebt u vragen over huurderzaken?  

Dan kunt u contact opnemen met Teun van Schaik 06-13 32 65 59 of via e-mail t.vanschaik@hemubo.nl. 
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Agenda 

Alle galerijen aan de Oude Haven worden extra ondersteund  

De bouwplaats wordt ingericht 

Modelwoning Oude Haven 39  (gereed 22 juni)  

Plaatsen steigers rondom het copmplex en plaatsen goederenliften (start 25 juni) 

Kozijnvervanging 

Deze werkzaamheden starten vanaf 27 augustus en duurt gemiddeld twee dagen: 

Dag één aan de voorkant, dag twee aan de achterkant 

Asbestsanering panelen onder het raam balkonzijde en plaatsen noodvoorziening (2 

en 3 juli)  

Plafonds bergingen isoleren* (2 juli—20 juli)  

Verwijderen zonwering door Hemubo (vanaf 5 juli)  

Boorwerkzaamheden (9 juli—13 juli) 
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* Let op dat u de bergingen leeg maakt voor de isolatiewerkzaamheden starten.  

  Uitvoerder Klaas Spruijt van Hemubo informeert u hier nog over.  

Wilt u tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden uw persoonlijke spullen, zoals bloempotten, stoeltjes, rekjes 

of bankjes  van de galerij weghalen?  Op deze manier blijft de galerij goed toegankelijk voor bewoners die slecht 

ter been zijn en gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.   

Bouwplaatsinrichting 
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Even voorstellen... 

Richard Thijs (Projectleider) 

Mijn naam is Richard Thijs , werkzaam bij ingenieursbureau IOB uit Hellevoetsluis. Ik 

ben projectleider voor het grootonderhoud aan uw flat.  Eén van mijn taken als 

projectleider is om het onderhoud in goede banen te leiden. Dit doe ik niet alleen, maar 

met het hele bouwteam. Iedere partij uit het bouwteam vormt een belangrijke schakel 

om het project tot een succes te maken. Een project wordt namelijk pas een succes als 

je samenwerkt.  

Samen met het bouwteam houd ik u tijdens de werkzaamheden op de hoogte van alle 

ontwikkelingen!  Met samen, bedoel ik ook u. Als bewoner heeft u ook een rol tijdens dit 

bouwproces. Wij weten dat het project overlast met zich mee kan brengen. In de bouwwereld wordt een veel 

voorkomende quote gebruikt: "waar gewerkt wordt, vallen spaanders".  Wellicht zult u deze uitspraak ook een 

keer horen of ervaren, misschien wel van mij. Wat ik wel verwacht is dat aan het einde van de werkdag alles is 

geruimd, uitgevoerd zoals is gecommuniceerd en de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Spaanders welke zijn 

gevallen tijdens de uitvoering, zijn daarom aan het einde van de werkdag weer opgeruimd.  

Onze zorg is de overlast tot een minimum te beperken. Mijn vraag aan u is om onduidelijkheden, klachten of 

irritaties op tijd bij mij aan te geven. Op deze manier kunnen klachten geen eigen leven gaan leiden. Zit u met 

iets? Of heeft u tips? Schroom niet. Meld ze! 

 

Klaas Spruijt (uitvoerder Hemubo, links op de foto)  

Mijn naam is Klaas Spruijt, uitvoerder bij Hemubo en ik ben dagelijks op de bouwplaats 

aanwezig om de zaken aan te sturen en de voortgang te bewaken.  

Ik kom uit het Westland  en heb al een behoorlijk aantal jaren ervaring in 

grootonderhoud en renovatie werken, met name in bewoonde situatie.  

Ik ben me ervan bewust hoeveel impact zo’n renovatie voor u, als zittende 

huurder,heeft.  Ik ben tijdens de uitvoering van het project uw aanspreekpunt.  

Hebt u vragen? Kom dan gerust naar mij toe. U kunt mij ook telefonisch bereiken via 06-

57 76 71 26 

 

Teun van Schaik (bewonerscoördinator)  

mijn naam is Teun van Schaik. Ik ben al ruim 40 jaar werkzaam in de bouw. De laatste 15 

jaar ben ik werkzaam in de sociale woningbouw, zowel nieuwbouw als 

onderhoudsprojecten, en heb veel contact met bewoners. Ik ben bewonerscoördinator bij 

Hemubo. U kunt bij mij terecht voor al uw vragen, klachten en suggesties over de 

werkzaamheden die wij in en rond uw woning gaan uitvoeren.  

Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.00 

uur tot 17.30 uur. Voor en na deze tijdstippen kunt u mijn voicemail inspreken. Als u uw 

naam en telefoonnummer vermeld dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Uiteraard kunt u mij 

ook per e-mail bereiken. Verder houd ik regelmatig een spreekuur. Nadere informatie over wanneer de 

spreekuren worden gehouden volgt nog.  

U kunt mij per e-mail bereiken (t.vanschaik@hemubo.nl) of via telefoonnummer  06-13 32 65 59. 
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Bouwroute  

 

Op de afbeelding ziet u de bouwroute: de aan– en afvoer van materialen door de wijk.  

 

Blok 1: Oude Haven 1—27   | Blok 2: Oude Haven 29—55 

  Hebt u vragen? Stel ze gerust! 

We informeren u zo goed mogelijk via onze brieven en nieuwsbrieven. Meer informatie over het 

grootonderhoudsproject vindt u ook op onze internetsite: www.patrimoniumbarendrecht.nl  

Hebt u vragen? Blijf hier niet mee rondlopen maar stel ze aan Margit Don, één van de bewonersadviseurs, de 

projectleider, de uitvoerder of de bewonerscoördinator. 

 

Contactgegevens Margit Don, social projectleider  Patrimonium Barendrecht: 

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 van Hoek, Bas Bijl, Greta Kelder, Gerda Boeren en Rien van der Hoek. Spreek hen gerust aan. 


