
  

Onderhoud aan de gevels en 
schilderwerk van uw complex 

Informatiebrochure over het onderhoudswerk 
van complex VvE Sporenburg 3 

 
De werkzaamheden worden in 

opdracht van VvE Sporenburg 3 
uitgevoerd door GeelRonitz Bouwgroep 



 

Introductie  

Geachte bewoner, 
In opdracht van VvE Sporenburg 3 gaan 
wij, GeelRonitz Bouwgroep uit Beverwijk, 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan 
diverse elementen van uw complex waarin 
u woont. In deze informatiebrochure 
informeren wij u over de werkzaamheden. 
Bewaar deze brochure goed en neem 
gerust contact op wanneer er iets 
onduidelijk is, zodat u niet onnodig met 
vragen blijft zitten. De contactgegevens 
vindt u op de laatste pagina van deze 
brochure. 
 
 

De werkzaamheden starten op 30 mei 
2022 en duren voor het gehele 
project ca. 9 weken. 
 
 

Overzicht werkzaamheden 
Wij gaan de volgende werkzaamheden 
uitvoeren op diverse locaties van de 
buitengevels zoals aangegeven op de 
planning. 
 
FASE 1: J.F. Hengelstraat 40 t/m 54; 
• Vervangen van de ‘witte’ houten 

geveldelen op de achtergevels. 
 
FASE 2: Ertskade 45 t/m 59; 
• Renovatie glasdaken (m.u.v. huisnr.: 

57). 
 
FASE 3: Ertskade 45 t/m 59; 
• Schilderwerk achtergevels en 

dakopbouwen. 
 
FASE 4: J.F. Hengelstraat 40 t/m 54; 
• Schilderwerk voorgevels. 
 
 
 
 

Wie zijn er aan het werk? 
Voor de werkzaamheden aan de gevels 
werkt GeelRonitz Bouwgroep samen 
met K&S uit Beverwijk. Deze partij 
verzorgd de gevelsteigers en heeft al 
meerdere onderhoudsprojecten met 
GeelRonitz Bouwgroep uitgevoerd aan 
woningen en complexen. 
 
Verder werken we met vakbekwame en 
vriendelijke vaklieden.  
Samen met deze partijen heeft 
GeelRonitz Bouwgroep een goed 
renovatieteam paraat staan om dit 
project voor u succesvol, en naar 
tevredenheid af te ronden. 
 

Het renovatieteam 
 

                       

                          

          



 

Planning en Routing 

 
 

  

De planning en routing van 
de werkzaamheden 
De werkzaamheden starten in week 23 (30 
mei) op het hierboven aangegeven 
startpunt (fase 1). Onze werkroute loopt 
volgens de pijlen in bovenstaande 
afbeelding. Bij goed weer gaan we uit van 
een uitvoeringsduur van in totaal ca. 9 
weken voor het gehele project. Fase 5 zal 
in het jaar 2023 worden uitgevoerd. 
 

Onvoorziene 
omstandigheden 
Bij slecht weer zoals regen, mist, vorst of 
storm kan het voorkomen dat de 
werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen 
worden. Wij gaan dan verder op de eerste 
werkdag dat het weer dit toelaat. 
 
 
 
 

Tijdens de werkzaamheden plaatsen we , 
met toestemming van de gemeente, een 
schaftkeet, chemisch toilet en containers in 
de wijk. Het gearceerde gebied van het 
complex zal per fase gedeeltelijk in de 
steigers worden gezet. Het werkgebied 
aan de straat wordt uitgevoerd vanuit 
hoogwerkers.   
 

Steigerwerk 

Het gearceerde gebied van het complex 
zal per fase gedeeltelijk in de steigers 
worden gezet. De steigerwerkzaamheden 
zullen als ‘een treintje’ meebewegen met 
de werkzaamheden en per woning. De 
werkzaamheden aan de straat wordt 
uitgevoerd vanuit hoogwerkers.   



 

Wat betekent het voor u?  

De genoemde werkzaamheden kunnen 
enige overlast veroorzaken.  
Wij vragen vriendelijk om uw begrip. 
Vanzelfsprekend proberen wij de 
overlast tot een minimum te beperken. 
 

Bouw faciliteiten  
In uw woonomgeving wordt (met 
toestemming van de gemeente) een 
keetwagen, container en een 
toiletvoorziening geplaatst.  
 

Parkeergelegenheid  
Gedurende het project worden in de wijk 
parkeerplaatsen bezet door de 
werkbussen. Daarnaast zal er per fase een 
werkgebied af worden gezet waarbij het 
kan zijn dat er parkeerplaatsen in het 
werkgebied tijdelijk niet bruikbaar zijn. 
Invalide plaatsen worden uiteraard 
gerespecteerd. De vakken worden op tijd 
met pylonen of lint afgezet en we vragen 
om uw begrip indien parkeren tijdelijk wat 
beperkt is in de wijk. 
 

Geluids- en stofoverlast 
Wij kunnen helaas niet voorkomen dat u 
overlast ervaart van de werkzaamheden 
om uw woning. Daarnaast kunnen de 
werkzaamheden, met name aan de 
achtergevels van de J.F. Hengelstraat, 
geluids- en stofoverlast veroorzaken. Wij 
raden aan ventilatieroosters en ramen 
gesloten te houden gedurende deze 
werkzaamheden aan uw woonblok. We 
kunnen niet voorkomen dat er stof komt. 
Denkt u daarom ook aan uw wasgoed 
en/of tuinmeubilair in de tuin of balkon.  
 
 
 
 
 
 

 

Corona protocol 
Aangaande de huidige ontwikkelingen 
m.b.t. het Coronavirus, houden wij ons te 
allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM 
en beperken het (fysieke) contact met 
bewoners zo veel als mogelijk. Wij gaan er 
vanuit dat ook u zich aan de Coronaregels 
houd.  

Figuur 1 | Voorbeeld bouwplaats 



 

 Wat vragen wij van u?    

Onze medewerkers hebben ruimte 
nodig om te werken. Wij vragen u 
vriendelijk om voor en tijdens de 
werkzaamheden uw medewerking te 
verlenen bij het volgende: 

 
• Wij vragen u goed op te letten wanneer 

er hijs en of laad- en los 
werkzaamheden bezig zijn en de 
aanwijzingen van onze medewerkers op 
te volgen. De kraanlocaties zijn altijd 
afgezet met lint om u en andere 
passanten op afstand te houden.  
 

• Om steigers aan zowel de voor- als 
achterzijde van het complex te kunnen 
plaatsen, vragen wij u om de eerste 2 
meter vanuit de gevel vrij te maken van 
obstakels. Voor eventuele vaste 
eigendommen bevestigd aan de gevel 
(bijv. een schotel) kunt u voorafgaand 
aan het werk, contact opnemen met uw 
vaste contactpersoon van de VvE voor 
een passende oplossing.    

 
• Wanneer wij werkzaamheden verrichten 

aan uw woning raden wij u aan de 
ventilatieroosters en ramen gesloten te 
houden, met name aan de achtergevels 
van de J.F. Hengelstraat, gedurende de 
werkzaamheden aan uw woonblok.  

 
 
 

Figuur 2 | Voorbeeld steigerwerk 

Alvast hartelijk bedankt 
voor uw medewerking! 



 

Veel gestelde vragen  

Welke werkafspraken heeft  
de VvE Sporenburg 3 met 
ons gemaakt? 
 
Wij hebben de volgende afspraken 
gemaakt: 
• Onze medewerkers zijn beleefd en 

houden rekening met u. 
• Onze werkzaamheden starten niet voor 

07.00 uur. 
• Onze medewerkers zetten geen harde 

radio aan. 
• Onze medewerkers roken niet in de 

buurt van uw woning. 
• U herkent onze medewerkers aan de 

werkkleding met onze bedrijflogo’s. 
• Onze medewerkers kunnen zich 

legitimeren. 
 

Is het nodig om tijdens de 
werkzaamheden thuis te 
zijn? 
 
Nee, u hoeft gedurende de renovatie 
werkzaamheden niet thuis te blijven. 
 

Hoe lang duren de 
werkzaamheden? 

 
De werkzaamheden duren voor het gehele 
project ca. 9 weken. Dit is onder andere 
afhankelijk van de weersomstandigheden 
en kunnen hierdoor uitlopen.  
 
 
 
 
 

Waar kan ik terecht met een 
vraag of klacht over de 
werkzaamheden? 
 
Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht 
bij GeelRonitz Bouwgroep. De 
contactgegevens vindt u op de laatste 
pagina van deze brochure. 

 
Wat gebeurt er als de 
werkzaamheden klaar zijn? 
 
Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, 
dan vragen wij u om een evaluatieformulier 
in te vullen. Met dit formulier kunt u ons 
een cijfer geven en op- en aanmerkingen 
over ons en de werkzaamheden invullen.  

 
Tijdens de werkzaamheden 
is schade ontstaan. Waar 
kan ik dit melden? 
 
GeelRonitz Bouwgroep is niet 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door het niet opvolgen van onze 
aanwijzingen of door het niet tijdig 
ontruimen of verwijderen van uw spullen 
en/of onoplettendheid uwerzijds.  
U kunt eventuele schade aan uw 
eigendommen binnen 48 uur schriftelijk 
aan ons melden via:  
 
GeelRonitz Bouwgroep BV 
T.a.v. Project P211116 
Gooiland 55 
1948 RD Beverwijk 
 
 



 

Contactgegevens 

 Contactpersonen 
Inhoudelijke vragen ten aanzien van het 
project kunnen gesteld worden via; 
www.geelronitz.nl/contact/  
T.a.v. R. Ronitz 
 
Kantoor: 
0251 22 51 22 
 
Projectleider:  
Rutger Ronitz 
 
Wanneer u contact met ons opneemt via 
de vaste telefoonnummer, vragen wij u 
vriendelijk om het projectnummer bij de 
hand te houden zodat wij u sneller kunnen 
helpen. Dit projectnummer is: P211116 
 
Heeft u vragen tijdens uitvoering van 
de werkzaamheden dan kunt u de 
voormannen van GeelRonitz Bouwgroep 
die op het project werkzaam zijn ook altijd 
benaderen. 
 

Werktijden 
Onze werktijden zijn van 07.30 tot 16.30 
uur. 

 
Bewonersportaal 
GeelRonitz Bouwgroep stelt een 
bewonersportaal ter beschikking waarin u 
alle relevante projectinformatie kunt 
vinden. Tevens kunt u middels een 
contactformulier een melding plaatsen. 
 
Voor onze bewonersportaal gaat uw naar: 
 
Website: www.geelronitz.nl/bewonerslogin/ 
Inlogcode: P211116 
 
Het bewonersportaal zal ca. 2 weken voorafgaand aan de startdatum 
beschikbaar zijn. 

Calamiteit? 
In noodgevallen of bij calamiteiten buiten 
onze werktijden (dus ook ‘s avonds of in het 
weekend) is GeelRonitz Bouwgroep te allen 
tijde 24/7 te bereiken via het storingsnummer: 
0251 22 51 22 (keuzemenu) 
 
 


