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Werk in uitvoering!

Na een jaar voorbereiding is de uitvoering van het groot onderhoud aan de gebouwen 
van de Oude Haven nu te zien, de bouwplaats is ingericht en de voorbereidingen zijn 
afgerond. Voor de bewoners van het blok Oude Haven 1 - 27 is het nu ook echt 
merkbaar. Er staan steigers rond het gebouw en deze week starten er diverse 
werkzaamheden zoals het saneren van de asbest panelen onder het raam aan de 
balkonzijde en het isoleren van de plafonds in de bergingen. 

De werkzaamheden in de modelwoning zijn grotendeels uitgevoerd, de details worden 
verder uitgewerkt. De bewonersadviseurs hebben even een voorproefje gehad en 
naar de kozijnen gekeken. Er waren vragen maar ook enthousiaste reacties. 

Voortgang van het project  

• volgens uitvoerder Klaas Spruijt verlopen de werkzaamheden volgens planning, 
• wordt er tijdens de bouwvak door een kleine bezetting doorgewerkt, 
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• is de uitvoerder zelf ook aanwezig  tijdens de bouwvak, hierdoor gaat het 
isoleren van de bergingen en de bergingsgangen en eventueel de garages 
door tijdens de bouwvak,

• de eerste afspraken om dit te kunnen doen zijn al gemaakt.

Opruimen een goed idee, uw medebewoners in 
de rommel, NEE!

Veel bewoners van de Oude Haven 1 - 27 zijn in voorbereiding op het isoleren van de 
plafonds in de bergingen aan het opruimen gegaan. Bij het opruimen komt u 
ongetwijfeld spullen tegen die u niet meer wilt gebruiken en weg wilt gooien. Helaas 
hebben we gemerkt dat de centrale hal (toegang tot de bergingen) wordt gebruikt als 
alternatieve opslag of als vuil dump. Dit is niet de bedoeling, uw medebewoners 
hebben hier last van. 

Wilt u uw afval, rommel en spullen die u niet meer gebruikt op de gebruikelijke manier 
aanbieden bij het afval aanbiedstation van de gemeente Barendrecht aan de Londen? 
Openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag 07.30 uur - 16.00 uur en zaterdag van 
08.30 uur - 15.00 uur. 

Agenda

Juli                   Oude Haven 1 - 27
                          Uitvoering van de werkzaamheden zoals in nieuwsbrief 4



                          aangekondigd

 vanaf 9 juli  Oude Haven 29 - 55
                          Plaatsen steigers rondom het gebouw  
                          Plaatsen goederenliften (vanaf 9 juli)
vanaf 16 juli     Asbestsanering panelen onder het raam balkonzijde en 
                          plaatsen noodvoorziening 
                          Verwijderen zonwering door Belfort Projectzonwering B.V.

Verwijderen zonwering tijdens grootonderhoud
Om de werkzaamheden aan de gevel van de gebouwen aan de Oude Haven uit te 
kunnen voeren, wordt de zonwering tijdelijk weggehaald. Als de werkzaamheden zijn 
afgerond worden deze weer opgehangen. Belfort Projectzonwering B.V. uit 
Barendrecht voert deze werkzaamheden uit. 

vernieuwen of aanpassen zonwering
In overleg met Patrimonium Barendrecht biedt Belfort alle bewoners van de Oude 
Haven de mogelijkheid om compleet nieuwe zonwering aan te schaffen of om de 
bestaande zonwering aan te laten passen. Belfort kan bijvoorbeeld het doek 
vervangen (zie de voorbeelden op de foto) of zij voegen aan bestaande zonwering 
elektrische bediening toe. 

Medewerkers van Belfort maken telefonisch een afspraak met u, of bellen bij 
gelegenheid aan. Dit doen zij  zodra uw gebouw in de steigers staat. Dit betekent dat 
zij nog voor de zomer contact opnemen met de bewoners aan de Oude Haven 1 - 27 
en Oude Haven 29 -55. De werknemers van Belfort kunnen zich legitimeren. Zij 
nemen de bestaande situatie op, geven advies en bespreken de verschillende 
mogelijkheden met u. De afspraken worden tussen u en Belfort gemaakt, de door u 
bestelde zonwering rekent u met Belfort af.



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 

Patrimonium) via (0180) 55 59 30 of via e-mail m.don@patrimoniumbarendrecht.nl, 

Klaas Spruijt (uitvoerder Hemubo) via 06-57 76 71 26 of Teun van Schaik

(bewonerscoördinator Hemubo) via 06-13 32 65 59 of via e-mail 

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.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
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