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Extra hulp nodig?

Een aantal bewoners van de Oude Haven zijn op leeftijd en sommigen hebben geen of 
weinig familie om hen te ondersteunen bij de (voorbereidende) werkzaamheden die in 
huis of in de berging van de bewoners zelf worden verwacht. Vandaar dat 
Patrimonium met aannemer Hemubo heeft geregeld dat een aantal werkzaamheden 
samen met de bewoners worden gedaan. Maar de aannemer kan niet alles doen.
Daarom hebben de bewonersadviseurs van de Oude Haven, Stichting Present 
Barendrecht, Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht de handen ineen 
geslagen om daar waar nodig bewoners met ondersteuning van vrijwilligers te helpen.

Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het uitruimen van kasten, losschroeven van dingen die 
aan de muur hangen en ondersteuning bij het uitzoeken van spullen in de bergingen. 
Allemaal in overleg met u als bewoner uiteraard.

Kunt u extra ondersteuning gebruiken? Of wilt u eerst meer informatie?
Neemt u dan contact op met één van de bewonersadviseurs in uw blok. Sociaal 
projectleider Kim van der Woude (Patrimonium) en coördinator John Dik (Stichting 
Present)  beoordelen uw hulpvraag en zoeken hier vrijwilligers bij.   
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Even voorstellen Kim van der Woude

Ik stel mij even voor. Ik ben Kim van der Woude, 43 jaar en sinds kort werkzaam bij 
Patrimonium Barendrecht. Ik ondersteun Margit Don, sociaal projectleider, en 
ben regelmatig in de Oude Haven te vinden. U kunt dus voor uw vragen en 
opmerkingen ook bij mij terecht. Momenteel ben ik één dag in de week aanwezig. 
Vanaf oktober ben ik uw vaste aanspreekpunt.

Ik heb de laatste jaren veel onderhoudsprojecten mogen doen in verschillende steden 
en van verschillend formaat. Ik vind het een mooi beroep en ik blijf iedere dag weer 
leren. Nu hoop ik samen met u dit geweldige project aan de Oude Haven te mogen 
voltooien!  

Agenda

vanaf 13 augustus   Oude Haven 1 - 27
                          verwijderen stalen noodtrap
                          demonteren hekwerken balkon
                          radiator slaapkamer loshalen gevel
vanaf 20 augustus
                           gaten boren voor de nieuwe regenpijp
                           groepenkast vervangen waar nodig
                           weghalen bellen woning / kozijnen
                           werkzaamheden dak voorbereiding zonnepanelen
vanaf 27 augustus
                           vervangen kozijnen woningen
                           voorbereiden dakrand voor stucwerk
                           reinigen beton en voorbereiden schilderwerk

vanaf 13 augustus    Oude Haven 29 - 55
                          demontage zonwering
                          verwijderen stalen noodtrap
                          ankers boren
vanaf 20 augustus   
                          isoleren plafonds berging en garage 
                          gaten boren voor nieuwe regenpijp 
                          werkzaamheden dak voorbereiding zonnepanelen
vanaf 27 augustus
                          sloopwerk garage
                          werkzaamheden lift



                          treffen van noodvoorzieningen entree
                          postkasten tijdelijk opstellen
                          noodvoorziening liften plaatsen

Agenda

Toelichting 
Bij een aantal werkzaamheden is het nodig om eerst de bestaande voorziening, 
bijvoorbeeld de balkonhekken of de noodtrap, weg te halen. Hierdoor ontstaat 
er ruimte om andere werkzaamheden uit te voeren. Hemubo zorgt ervoor dat er 
tijdelijke noodvoorzieningen worden aangebracht.                        

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, 

Kim van der Woude (sociaal projectleider Patrimonium) via e-mail 

k.vanderwoude@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.
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