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Onderzoek constructie galerijen en balkons
Het aanvullende, volledige onderzoek naar de constructie van de galerijen en balkons 
is bijna afgerond.
We wachten nog op de definitieve berekeningen van de constructeur waarna de 
benodigde werkzaamheden kunnen worden ingepland en meegenomen in het 
huidige project. Hiervoor moet nog een vergunning worden aangevraagd.

Constructie balkons en galerijen
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige constructie van de balkons en de galerijen veilig 
is. Om de veiligheidsmarge te vergroten moeten de galerijen op een aantal plaatsen 
verstevigd worden zodat ze voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Verstevigingsmaatregelen
Totdat het onderzoek helemaal is afgerond en de juiste berekeningen bekend zijn, 
weten we nog niet welke verstevigingsmaatregelen toegepast gaan worden. Zodra dit 
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bekend is, informeren we u hierover.

Wat betekent dit voor u?
Totdat de verstevigingsmaatregelen worden uitgevoerd, kunt u gewoon gebruik 
maken van de galerijen zoals u dat nu ook gewend bent te doen. We informeren u van 
te voren wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden op uw verdieping/galerij. De 
ondersteuning van de galerijen blijven staan totdat de verstevigingsmaatregelen zijn 
uitgevoerd. 

Noodtrap alleen voor noodgevallen!
Momenteel worden de stalen noodtrappen ook gebruikt als uitgang. Hoewel dit soms 

makkelijker of sneller is dan de galerij over te steken en de trap in de portiek te 

nemen, is dit niet de bedoeling. Naast dat uw buren hier overlast van ervaren, is de 

noodtrap bedoeld als een vluchtweg. Wij benadrukken dat de noodtrap alleen voor 

nood gebruikt mag worden en verzoeken u deze niet meer voor andere doeleinden 

te gebruiken.

Hou gang en galerij vrij
De galerijen, de gangen en de entree 
naar berging en portiek zijn ook 
vluchtwegen en moeten 
vrijgehouden worden zodat 
brandweer, politie en 
ambulancepersoneel een vrije 
doorgang hebben wanneer dit nodig 
is. Denk aan uw veiligheid en hou de 
gangen en galerijen daarom vrij. 

Geen folie op de nieuwe ruit
Uw nieuwe ruiten zijn van een ander 

materiaal dan de huidige ruiten. Deze 

ruiten zijn energiezuiniger. Door het 

plakken van folie op het raam kan het 

temperatuurverschil te groot worden 

waardoor de ruit kan basten. We raden u 

dan ook af om folie op de ruiten te 

plakken. 



Agenda
Oude Haven 1 - 27
Vanaf 03/09       Isoleren buitengevels
Vanaf 10/09       Dakwerkzaamheden             
Vanaf 12/09       Aanbrengen steenstrips aan de gevel en stucen
Vanaf 17/09       Graafwerk voor de noodtrap
                             Heiwerk één paal voor de noodtrap
                             Storten van de betonnen plaat voor de noodtrap
Vanaf 26/09      Schilderen garages

Oude Haven 29 - 55
Vanaf 10/09       Werkzaamheden entree en lift (waaronder sloop)
                              Plaatsen tijdelijke personenlift
                              Graafwerk liftput
Vanaf 14/09       Lampen bergingen terugplaatsen             
Vanaf 18/09       Werkzaamheden entree ruwbouw
Vanaf 20/09       Kozijnen entree plaatsen

Toelichting op de agenda

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 kunnen 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.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Uitschrijven 

This email was sent to <<Email Address>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

woonvereniging Patrimonium Barendrecht · londen 14-16 · Barendrecht, ZH 2993 LA · Netherlands 


