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Beste bewoner, 

In deze informatiefolder informeren wij u over het plaatsen van een definitieve 

staalconstructie waarmee de galerijen verstevigd worden. 

U leest in dit boekje welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer deze  worden 

uitgevoerd. Ook informeren wij u over eventuele overlast die u kunt verwachten en wat wij 

doen om de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken. 

Heeft u nog vragen over de informatie in dit boekje? Laat het ons weten! Op pagina 3 leest u 

bij wie u met welke vraag terecht kunt. Wij danken u nu alvast voor uw medewerking aan de 

werkzaamheden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam Hemubo  
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Contactpersonen tijdens het project, 
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Hemubo. Voor overige 

vragen kunt u terecht bij Patrimonium. 

 

   

 

Projectleider Patrimonium: 

Daan Ossewaarde  d.ossewaarde@patrimoniumbarendrecht.nl  tel.: 0180  613877 

 

Sociaal projectleider:   

Margit Don   m.don@patrimoniumbarendrecht.nl  tel.: 0180-555930 
 

Projectopzichter Patrimonium:  

Richard Faasse richard@bouwfaasse.nl    tel.: 0180-613877

          
 

 

 

Uitvoerder: 

Klaas Spruyt  k.spruyt@hemubo.nl     tel.: 06-57767126 
 

Bewoner coördinator 

Cynthia Spruyt k.spruyt@hemubo.nl     tel.: 06-30070436 
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Bouwplaats en wegafzettingen 
Om  de uitvoering te kunnen starten richten wij eerst de bouwplaats in (zie afbeelding).  

De bouwplaats komt op dezelfde locatie als tijdens de uitvoering van het groot onderhoud.  

(binnenplaats) 

 

Om de werkzaamheden te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we diverse 

wegafsluitingen moeten realiseren gezien de beperkte ruimte per woonblok. 

Hieronder een overzicht per blok wanneer dit geplaatst wordt en wat de overlast hiervan is. 
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Wegafsluiting Blok 1 Oude Haven nr 1 t/m 27 7 

 

 

Vanaf week 23 (2 – 5  juni) tot en met week 37 (31 augustus – 11 september) worden de 

werkzaamheden uitgevoerd aan dit blok. 

 

Overdag wordt de weg langs de woningen van de Oude Haven tijdelijk afgesloten van 07.00 

uur tot 16.00 uur. Na 16.00 uur is openbare weg weer toegankelijk.  

 

De parkeerplaatsen langs dit woonblok worden gebruikt om materieel neer te zetten.    

 

De gele lijnen afgebeeld op de bovenstaande afbeelding laat de tijdelijke omleiding zien, de 

rode lijn de afsluiting van de openbare weg overdag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

6 | P a g i n a  
Informatiefolder galerijversteviging Oude Haven te Barendrecht 

 

Wegafsluiting Blok 2 Oude Haven nr 29 t/m 55 

 

 
Vanaf week 26 (22 - 26 juni) tot en met week 41 (5 – 9 september) worden de 

werkzaamheden uitgevoerd aan dit blok. 

 

Overdag wordt de weg langs de woningen van de Oude Haven tijdelijk afgesloten van 07.00 

uur tot 16.00 uur. Na 16.00 uur is openbare weg weer toegankelijk.  

 

De gele lijnen afgebeeld op de bovenstaande afbeelding laat de tijdelijke omleiding zien, de 

rode lijn de afsluiting van de openbare weg overdag. 
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Wegafsluiting Blok 3 Oude Haven nr 57 t/m 74 

 

 
Vanaf week 36 (31 augustus – 4 september) tot en met week 48 (23 – 27 november) worden 

de werkzaamheden uitgevoerd aan dit blok. 

 

Overdag wordt de weg langs de woningen van de Oude Haven tijdelijk afgesloten van 07.00 

uur tot 16.00 uur. Na 16.00 uur is openbare weg weer toegankelijk.  

 

De gele lijnen afgebeeld op de bovenstaande afbeelding laat de tijdelijke omleiding zien, de 

rode lijn de afsluiting van de openbare weg overdag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

8 | P a g i n a  
Informatiefolder galerijversteviging Oude Haven te Barendrecht 

 

 

 

Wegafsluiting Blok 4 Oude Haven nr 75 t/m 93  

 

 
Vanaf week 41 (5 – 9 oktober ) tot en met week 51 (14 – 18 december) worden de 

werkzaamheden uitgevoerd aan dit blok. 

 

Overdag wordt de weg langs de woningen van de Oude Haven tijdelijk afgesloten van 07.00 

uur tot 16.00 uur. Na 16.00 uur is openbare weg weer toegankelijk.  

 

De parkeerplaatsen langs dit woonblok worden gebruikt om materieel neer te zetten.    

 

De gele lijnen afgebeeld op de bovenstaande afbeelding laat de tijdelijke omleiding zien, de 

rode lijn de afsluiting van de openbare weg overdag. 
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Wat gaan wij doen? 
Medio juni 2020 starten wij met het verstevigen van de galerijen van uw woongebouw. 

Omdat de huidige galerijconstructies niet meer voldoende stevigheid bieden, wordt er een 

extra versteviging aangebracht met een stalen hangconstructie vanaf het dak. Op het dak 

plaatsen we stalen liggers waaraan de stalen kolommen hangen. Aan deze kolommen 

monteren we over de volledige lengte van de galerijen stalen liggers die vervolgens de 

betonnen galerijvloeren ondersteunen. 
 

Schets impressie uitvoering staalversteviging. 
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Hoe doen wij dat? 
Hieronder wordt per fase  uitgelegd  welke werkzaamheden  nodig  zijn om de  staalconstructie te 

kunnen aanbrengen aan uw woongebouw. 

 

Fase 0  inmeten van de staalconstructie 

Alle galerijconstructies zijn drie dimensionaal (3D) ingemeten zodat de 

staalconstructie in de fabriek exact op maat gemaakt kan worden. Na het inmeten 

volgt de werkvoorbereiding waarna de productie van de staalconstructies in de 

werkplaats kan worden opgestart. 

Fase 1  Voorbereiding montage staalconstructie per blok 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering  informeren we u uitvoerig nader over alle 

werkzaamheden. Om de hangconstructie te kunnen plaatsen moeten wij diverse 

zonnepanelen loskoppelen en elders opslaan. Totdat de constructie definitief is 

geplaatst  zijn de zonnepanelen buiten gebruik, dit neemt maximaal 2 maanden in 

beslag. We doen ons uiterste best deze periode kort(er) te houden.  

Als de werkzaamheden zijn afgerond is duidelijk hoelang de zonnepanelen buiten 

werking zijn geweest. U ontvangt hiervoor een compensatie van Patrimonium.   

Bijvoorbeeld: U betaalt per maand €1 per zonnepaneel via de servicekosten. De 

zonnepanelen zijn twee maanden buitenwerking geweest, u ontvangt € 12 (6 

zonnepanelen x €1 x 2 maanden buitenwerking = €12) van Patrimonium.  

Fase 2  Plaatsing stalen liggers en kolommen 

• Nadat de zonnepanelen gedemonteerd zijn worden de stalen dakliggers  samen  met 

de hangkolommen geplaatst. 

• Als de hangkolommen geplaatst zijn worden hoekprofielen ter ondersteuning van de 

galerijplaten aangebracht. 

• Nadat de gehele staalconstructie geplaatst is, wordt er begonnen met het afwerken 

hiervan. 

• De tijdelijke stempels blijven gehandhaafd tijdens  de werkzaamheden en worden 

pas weggehaald als de staalconstructie volledig functioneel en afgewerkt is. 

• Per woning worden de zonnepanelen weer in werking gesteld en gecontroleerd. 

Fase 3  Vervolg openstaande werkzaamheden vanuit het groot onderhoud. 

Nadat de tijdelijke stempelconstructie is verwijderd worden de galerijen verder 
afgewerkt met de werkzaamheden die nog moesten gebeuren vanuit het groot 
onderhoud.  

• Het sausen van de onderzijde van alle galerijplaten.  

• Het aanbrengen van een ophoogsysteem op de galerijen bij de Oude Haven 29 t/m 
55 en Oude Haven 57 t/m 74. 
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• Het aanbrengen van een galerijcoating bij de Oude Haven 1 t/m 27en Oude Haven 76 
t/m 93. 

 

Planning 
Er is een planning opgesteld die onder voorbehoud van tijdige afgifte van de aangevraagde 

omgevingsvergunning aangehouden kan worden. De bouwrouting is gelijk aan die van het 

groot onderhoud. 
 

Blok 1 Oude Haven 1 t/m 27  uitvoering start week 23 (2 – 5  juni) tot en met week 37  

(31 augustus – 11 september) 

Blok 2 Oude Haven 29 t/m 55 uitvoering start week 26 (22 - 26 juni) tot en met week 

41 (5 – 9 september)  

 

Vakantieperiode   week 30 (juli) t/m week 33 (augustus) - 2020 

 

Blok 3 Oude Haven 57 t/m 74 uitvoering start week 36 (31 augustus – 4 september) 

tot en met week 48 (23 – 27 november) 

Blok 4 Oude Haven 76 t/m 93 uitvoering start week 41 (5 – 9 oktober ) tot en met 

week 51 (14 – 18 december) 
 

 

Wat verwachten wij van u ? 

Om de werkzaamheden aan de galerijen uit  te kunnen voeren, is het belangrijk dat  de 

galerijen helemaal leeg zijn. Wij vragen  u dan ook om uw persoonlijke spullen, zoals 

bijvoorbeeld planten of een deurmat, minimaal twee dagen voordat de werkzaamheden 

starten,  van de galerij af te halen. Via een brief houden we u op de hoogte wanneer wij 

exact gaan starten.  

Nadat alle werkzaamheden gereed zijn kunt u uw persoonlijke spullen weer terug zetten.  

Houdt u er bij het terugplaatsen wel rekening mee dat er voldoende loopruimte over blijft 

voor uw buren die gebruik maken van een rollator, of voor hulpdiensten bij noodgevallen?  

 

Tijdens het uitvoeren van de  werkzaamheden kunt u altijd uw woning bereiken. Let u wel op 

dat er vaklieden bezig zijn en eventueel gereedschappen en dergelijke op de galerijen 

kunnen liggen. Uiteraard proberen wij de eventuele overlast voor u zoveel mogelijk te 

beperken. 
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Wat kunt u van  Hemubo verwachten? 

Hemubo hanteert enkele gedragsregels wanneer wij aan het werk zijn. Zo maken wij het 

voor u zo prettig mogelijk. 

Aan het einde van de werkdag worden de werkgebieden bezemschoon achtergelaten. Wij 

zorgen dat afvalmaterialen worden afgevoerd en dat er geen materiaal of gereedschap 

achtergelaten wordt.  

Daarnaast dienen de werklieden zich aan de volgende regels te houden: 

• Er mag geen gebruik gemaakt worden van een radio tijdens de werkzaamheden. 

• Er mag niet gerookt, gegeten of gedronken worden in het werkgebied. 

• Alle werknemers van Hemubo moeten zich kunnen legitimeren. U kunt hen 

herkennen aan hun kleding en kunt hen altijd vragen naar hun legitimatie. 

• Hemubo is op werkdagen werkzaam tussen 07:00 en 16:00 uur. Eventuele 

geluidsoverlast gevende werkzaamheden zullen na 08:00 uur starten. Hemubo werkt 

niet op nationale feestdagen en op rooster vrije dagen, bij uitzondering wel in het 

weekend.  

Heeft u schade tijdens of na de werkzaamheden? 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen wij uiteraard zeer zorgvuldig te werk 
gaan en nemen wij maatregelen om schade te voorkomen. Ondanks dat is het niet 
uitgesloten dat per ongeluk beschadigingen worden veroorzaakt aan uw eigendom(men) of 
dat u andere klachten heeft over de werkzaamheden. Hieronder leggen we uit wat u dan kan 
doen. 
Wanneer er door de werkzaamheden schade ontstaat aan uw eigendommen, vragen wij u 
om dit direct te melden aan de uitvoerder.  
De uitvoerder zal met u meelopen en een schadeformulier invullen. 
Een vereiste is dat de schade melding wel binnen 24 uur gemeld dient te worden. 
Ter bevestiging ontvangt u altijd een kopie van het ingeleverde formulier.  
 
U dient de schade ook te melden bij uw eigen inboedelverzekering. Deze treedt dan in 
overleg met onze verzekering voor het afhandelen van de schade. Ook is het goed om foto’s 
te maken van de eventuele schade. 
 

Helaas kunnen wij uw schade niet in behandeling nemen als u dit niet tijdig na het voorval 

aan ons meldt. 
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Vragen? 
Heeft u  vragen over dit boekje of over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met 

Cynthia Spruyt van Hemubo, bereikbaar via telefoon 06-30070436 of email 

k.spruyt@hemubo.nl  

 

Tot slot 
Uiteraard doen we alles om de overlast zo minimaal mogelijk te houden. Helaas kunnen we 

de werkzaamheden niet uitvoeren zonder dat u dat merkt, wij hopen dat u daar begrip voor 

heeft. 
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