
24 april 2019 
 
Uit te voeren werkzaamheden planmatig onderhoud 2019 
 
Bleskensgraaf 
Dotterbloemstraat 2 t/m 16, Klaproosstraat 1 t/m 15, Klaverpad 2 t/m 14 en 17 t/m 21, Peppelstraat 35 t/m 45. 

- Schilderwerk 23 stuks voordeuren. Niet op elk adres. Wordt bij opname van het werk nader bepaald. 
 
Brandwijk 
Beatrixstraat 10 t/m 25, Bernhardstraat 1 t/m 11 oneven, Bernhardstraat 2 t/m 12 even, Christinastraat 2 t/m 8 
even, Julianastraat 26 t/m 30 even. 

- Kruipruimte aanvullen met zand. 
Beatrixstraat 10 t/m 25, Bernhardstraat 1 t/m 12, Julianastraat 26, 28, 30. 

- Schoorstenen reinigen, voegwerk vervangen, waterafstotend behandelen.  
Prins Clausstraat 1 t/m 5 oneven. 

- Kruipruimte aanvullen met zand.  
 
Molenaarsgraaf 
Van Arkelstraat 26, 28, 30 t/m 36, 37, 39, 41 

- 17 Stuks schoorstenen reinigen en waterafstotend behandelen. 
 
Ottoland 
B 1 t/m 5 oneven, B 9 t/m 103 oneven, B. van Bloklandweg 19 t/m 45 oneven, Van Liesveldstraat 4 t/m 8, 
Nassaustraat 1 t/m 10, Oranjestraat 9 t/m 14. Werkzaamheden variëren per adres. 

- Voegwerk raamdorpelstenen vervangen waar nodig. 
- Bitumineuze dakbedekking van platte daken vervangen. Loodaansluiting van deze platte daken met de 

gevel vervangen tot het binnenspouwblad. 
- Buitenschilderwerk van alle houten delen (kozijnen, deuren, ramen etc.). 

Houten onderdorpel B. van Bloklandweg 27 vervangen. 
Aanwezige kunststof boeidelen en overstekken reinigen en waxen. 

- Losse beugels van hwa’s bevestigen. 
 
Oud-Alblas 
Blussé van Oud-Alblasplein 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 

- Schilderwerk voordeuren en kozijnen voorgevel. 
Peppellaan 1 t/m 11. 

- Schilderwerk houten boeidelen dakkapellen.  
Kon. Wilhelminalaan 33 t/m 47, Lindenlaan 19 t/m 37. 

- Alle 18 woningen badkamer en toiletruimte vervangen.  
 

Wijngaarden 
Burg.Brouwerstraat 8a, 8b en 8c, Dorpsstraat 34, Van der Hoevenstraat 3 t/m 6 en 10 en 13,19,23, Burg. 
Topstraat 20 t/m 26. Niet op alle adressen. Nader te bepalen. 

- Voegwerk schoorstenen vervangen, reinigen en waterafstotend behandelen.  
Weteringpad 1 t/m 4. 

- Bodemafsluiter zand aanbrengen in kruipruimte. 
- Buitenschilderwerk van alle houten delen (kozijnen, deuren, ramen etc.). 

Aanwezige kunststof boeidelen en overstekken reinigen en waxen.  
 
Sliedrecht 
Prins Hendrikstraat  55 t/m 71 

- 9 Stuks voordeuren vervangen.  
Ruysdaelstraat 2 t/m 38 

- Aanwezige kunststof boeidelen en overstekken reinigen en waxen.  
Prof. Lorentzlaan 24 t/m 70 

- Schilderwerk voordeuren.  
Flat Havik 

- Toegangsdeuren tot galerijen vervangen en deze voorzien van een automatische deurdranger. 
- Binnenschilderwerk op beton in trappenhuis van eerste vier lagen gerekend vanaf begane grond. 

Flat Valkhof 
- Toegangsdeuren tot galerijen vervangen en deze voorzien van een automatische deurdranger. 
- Binnenschilderwerk op beton in trappenhuis van eerste vier lagen gerekend vanaf begane grond. 

Elzenhofflat. 
- Houtwolcement plafond binnenzijde algemene ruimte (gedeeltelijk) vervangen.  



Rivierdijk 543 t/m 579 (’t Orleans). 
- Stalen hekwerk aanbrengen t.p.v. noodtrap.  

Ruysdaelstraat 1 t/m 43. 
- Aanwezige kunststof boeidelen en overstekken reinigen en waxen. 
- Inpandig schilderwerk: dekkend schilderwerk kozijnen en deuren van bergingen, kozijnen en deuren 

algemene ruimtes, houtwolcementplaten algemene ruimtes, metalen balustrades algemene ruimtes, 
schilderwerk stucwerk algemene ruimtes 

- Buitenschilderwerk van alle houten delen (kozijnen, deuren, ramen etc.). Schilderwerk metaal. 
Rembrandtlaan (Lijsterhof). 

- Verlichtingsarmaturen op galerijen vervangen door LED-armaturen.  
Rembrandtlaan (Merelnest). 

- Verlichtingsarmaturen op galerijen vervangen door LED-armaturen.  
Roerdompstraat 2 t/m 22, 38 t/m 60. 

- Bodemafsluiter kalkorrels aanbrengen in kruipruimte.  
A.W. de Landgraafstraat 10 t/m 64, Wilhelminastraat 80 t/m 88. 

- Buitenschilderwerk totaal. 
- Reigen van beton, metaal, kunststof en dakkapellen. 
- Reinigen en waxen kunststof kozijnen. 
- Binnenschilderwerk op plafondplaten. 

 
 
 
 
 
 


