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Onderhoud en renovatie
30 woningen
te Wijk bij Duurstede

In Wijk bij Duurstede gaat de woningcorporatie Volksbelang 30 woningen
renoveren. De woningen worden compleet
gerenoveerd, buiten-gevels, keuken, badkamer, toilet, zolder isoleren en W- en Einstallatie verbeteren. Ook de bergingen
worden voorzien van nieuwe kozijnen,
boeideel schilderen en gevelrenovatie. Van
de 30 woningen blijven er 25 woningen
bewoonbaar. Voor de bewoners heeft
Volksbelang voorzieningen getroffen. Ze
kunnen gebruik maken van de rustwoning,
deze wordt voorzien van stoelen, tafel, bed,
wasmachine e.d.
Tijdens het vervangen van de badkamer, de
keuken en het toilet kunnen de bewoners een
tijdelijke keuken, douche of toilet aanvragen.
Deze wordt dan in hun huis aangebracht en
aangesloten. Tijdens de uitvoering van het
project wordt de functie van toezichthouder
uitgevoerd door Scope Bouwmanagement.
De toezichthouder is het aanspreekpunt voor
de huurders, hierdoor is het belangrijk dat de
werkzaamheden worden uitgevoerd volgens
afspraak en dat de huurder de bouwperiode
als prettig ervaart.
Meer info: Marijke de Bruin,
036 - 546 76 11,
m.de.bruin@scopebm.nl

Adviesdiensten DE FLAT
Onder het label ‘DE FLAT’ is Scope werkzaam als adviseur voor woningbeheerders, zoals woningcorporaties en/of V.V.E.’s, bij het onderhoud tot en met
complete transformaties van flatgebouwen of appartementencomplexen.
Wij ondersteunen, adviseren en inspireren eigenaren, bewoners en andere stakeholders
bij het nadenken over de toekomst van deze gebouwen. Maar ook het voorbereiden
en begeleiden van de uitvoering van gemaakte toekomstplannen behoren tot onze
diensten. Van eerste initiatief tot transformatie tot en met de uitvoering daarvan
werken wij samen met eigenaar en bewoners aan de toekomst van het complex.
In de wederopbouwperiode zijn er door
heel Nederland flatgebouwen en
appartementencomplexen gerealiseerd
die nu aan vernieuwing toe zijn. De
technische kwaliteit en de woonkwaliteit is t.o.v. nieuwbouw beneden
peil en de toegankelijkheid is voor de
oudere of gehandicapte bewoner beperkt. Op het vlak van energiebesparing
valt nog een hele verbetering te realiseren. Toch wonen de bewoners er vaak met veel
plezier doordat de woningen zijn gelegen in een wijk met alle gemakken om de hoek.
Met het woonplezier van de bewoners als motor werkt DE FLAT aan transformatie
van de complexen en hun omgeving. Wij hebben daarbij niet alleen aandacht voor
wat technisch en financieel mogelijk is, maar ook zeker voor het draagvlak bij de
bewoners. Door samen te werken met partners op het gebied van architectuur,
stedenbouw en (bewoners)-communicatie zijn wij in staat om snel en vakkundig DE
FLAT te analyseren en met passende voorstellen te komen, rekening houdend met
de wensen en eisen van eigenaar, bewoners en andere stakeholders. Een plan dat
architectonisch, stedenbouwkundig, energetisch, technisch- en financieel haalbaar
is. Onze expertises en producten zijn adequaat bij
transformatie van gaanderij– en portiekflatgebouwen.
Denk hierbij aan woonwens-onderzoeken, ruimtelijke
analyses, bouwkundige opnames, EPA-metingen en
voorbereiding/begeleiding van uitvoeringstrajecten.
En niet te vergeten de financiële analyses en
budgetbewaking, de basis van ieder project.
Onze diensten staan toegelicht op onze website
www.deflat.nu. En ook voor uw project zetten wij
onze diensten graag in. Hoe? Daarover gaan we graag
met u in gesprek. Indien gewenst doen wij u een
vrijblijvend voorstel voor advies.
Meer info: Robert Pot, 036 - 546 76 11,
r.pot@scopebm.nl
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Wooncompagnie Middenmeer
Een levendig, toekomstbestendig Middenmeer. Met dat doel is Wooncompagnie
en de gemeente in 2005 de herstructurering van Middenmeer gestart. Diverse
nieuwbouwprojecten zijn al gerealiseerd of worden in verband met de
economische omstandigheden later opgepakt. Door het uitstellen van deze
nieuwbouwplannen is het noodzakelijk
geworden om van bepaalde complexen
de levensduur 10-15 jaar te verlengen.
Andere complexen worden technisch en
energetisch verbeterd om nog zeker 20
jaar verhuurd te kunnen worden.
Scope heeft voor dit grootonderhoud
de inspecties en de technische
voorbereiding verzorgd. Het betreft
in totaal het grootonderhoud van 76
woningen gelegen aan een viertal straten
in Middenmeer. Vanwege de relatief
beperkte exploitatieperiode zijn de
onderhoudsmaatregelen zo doelmatig
mogelijk bepaald zodat de woningen
op een aanvaardbaar niveau worden
gebracht. Aan de buitenzijde van
de woningen worden onder andere
de zinken goten vervangen door
aluminium
goten,
de
kozijnen
worden vanwege houtrot partieel hersteld, de kopgevels opnieuw gevoegd en
al het hout wordt geschilderd. Ook de aanpak aan de binnenzijde wordt door
zittende en nieuwe huurders gewaardeerd. Brandgevaarlijke plafonds worden
vervangen en de badkamers, toiletten en keukens worden hersteld of waar
nodig gerenoveerd. De installaties worden gekeurd en conform de huidige eisen
opgeleverd. De woningen gaan voldoen aan energie label B. Daartoe worden
de kozijnen voorzien van HR++ beglazing en worden de gevels en de daken nageïsoleerd.

Wijziging regelgeving
Asbest

Wijzigingen
Woningwet
hebben
verstrekkende gevolgen voor corporaties
en gebouweigenaren die met asbest
geconfronteerd worden. Op 4 juni
jongstleden kondigde de regering een
wetswijziging aan die toe ziet op het
versterken van handhavingsinstrumenten
van gemeenten richting corporaties en
andere gebouweigenaren die te maken
krijgen met asbest. Dit kan verstrekkende
juridische en financiële gevolgen hebben.

De uitvoering van het grootonderhoud is in september 2014 gestart en wordt in
december 2014 afgerond.

De wijziging van de Woningwet kan
gebouweigenaren dwingen tot het
(laten) onderzoeken van de staat van
het bouwwerk, ongeacht de vraag of
sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden.
Verwachting is dat een asbestinventarisatie
een verplicht onderdeel van dit onderzoek
zal worden. Op korte termijn zal de minister
een aantal categorieën bouwwerken
aanwijzen waarvoor deze onderzoeksplicht
gaat gelden. Tevens worden daarbij
enkele voorschriften gegeven waaraan
een onderzoek moet voldoen. Scope kan
een gediplomeerd asbestdeskundige
leveren die tijdens de asbest-sanering
de rol van handhaver vanuit de
opdrachtgever ( bijvoorbeeld Gemeente of
gebouwbeheerder ) kan invullen.

Meer info: Paul Koning, 0229 - 54 88 68, p.koning@scopebm.nl

Meer info: Jurjen Bergstra,
0229 - 54 88 68, j.bergstra@scopebm.nl

Nieuwe projecten:

Quickscans, conditiemetingen en ramingen i.o.v. Woningstichting Eigen Haard voor diverse projecten * Toezicht
Werktuigbouwkundige werken i.o.v. TU Delft * Locatieonderzoek nieuw te bouwen Distributiecentrum in Europa
i.o.v. Fenix bv.* Toezicht Onderhoud en renovatie 30 woningen i.o.v. Volksbelang Wijk bij Duurstede * Projectmanager
en directievoerder project 3mE i.o.v. TU Delft * Kostenadvisering en begrotingen voor o.a. Airworks (bouw nieuwe
productielocatie), De Geus Bouw, Woningstichting Eigen Haard e.a. * Sloopveiligheidsplan i.o.v. W3 architecten. * Inzet
assistent projectleider Stadsdeel Oost Amsterdam op diverse projecten o.a. Amstelcampus en Jeruzalem, Javaplein en
Weesperzijde. * Doelgroepenonderzoek op complex Paulus Potterstraat i.o.v. Woningstichting Barneveld.
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