Werkzaamheden 2018 ‐
2019.

Werkzaamheden

Realisatie verwacht

Openbaar terrein

Hekwerk brug naast receptie
Slooprijp maken van de oude stal. Van binnen schoon - ramen er uit.
Hekwerk duinen thv 2e Passantenstraat 56 - 54
Parkeerplaatsen intekenen P1 - P2 en P3.
Uitbreiden miva parkeerplaatsen x 2 +/- 40 stuks totaal
Sloop van de Oude stal
Bioloods Schelpweg inventarisatie pva vervangen van het asbestdak
Herinrichten van de Timmerloods t.b.v. huisvesting reclassering.
Nieuwe watermeterputten plaatsen
Plaatsen van jongerencontainer

November 2018.
November 2018.
Maart 2019
Maart 2019
Najaar 2019
Datum nog niet bekend
November 2018.
Start medio februari 2019
Maart 2019

Nieuw terrein
Bestraten rondom het recreatiegebouw
Voetbalveld bij Poort van Europaweg opnieuw inzaaien
Verboden voor honden borden plaatsen rondom het sportveld
Bestrating rondom het sportveld
Saneren van asbest bij alle electrakasten
Aanpak verbeteren / vervangen van het rioleringssystem
Snoei en kapverzoeken beoordelen en uitvoeren.
Snelheid beperkende maatregel rondom het sportveld dmv plantenbakken
Schoonvegen van de kleine straten en paden
Clean Sweep paden
Aanpak sportveld van nieuw gras voorzien onkruid verwijderen ophogen
Vervangen verdeelkasten van slechte kwaliteit
Borden straatnamen plaatsen (nieuw)

maart 2019.
Maart 2019
Maart - april 2019
Maart 2019
maart 2019.
Maart 2020
November 2018.
April 2019.
November 2018.
Februari 2019
medio april / mei 2019
lopend 2019
Februari 2019

Oude terrein
Asbest sanering voeten alle verdeelkasten.
Vervangen verdeelkasten na asbest sanering.
Snoei en kapverzoeken beoordelen en uitvoeren.
Saneren van asbest bij alle electrakasten
Schoonvegen van de kleine straten en paden
Vervangen van de watermeterputten
Clean Sweep paden
Bestrating Ceintuurstraat. Wortel doorslag
Vervangen verdeelkasten van slechte kwaliteit
Borden straatnamen plaatsen (nieuw) (Straatnaamborden nog niet besteld)

Maart 2019
Maart 2019
November 2018.
maart 2019.
November 2018
maart - april 2019
November 2018
Maart 2019
lopend 2019
Februari 2019

Camping
Hekwerk rand camping bij de trekkershut
Plaatsen afstort campers.

November 2018.
Maart 2019

Plaatsen hekwerk langsvoetbalveldje nabij ver.geb. Tasman
Saneren van asbest bij alle electrakasten
Herstructureren van de trap achter Tasman nabij P3
Plaatsen van plantenbakken fleur en kleur
Snoei en kapverzoeken beoordelen en uitvoeren.
Clean Sweep paden
Vervangen verdeelkasten van slechte kwaliteit
Afbreken en herplaatsen schuurtje VA 398.

November 2018.
maart 2019.
maart 2019
April 2019
November 2018.
Februari 2019
lopend 2019
Maart 2019

Afgerond
Lopend
Uitgezet, nog niet lopend
Wensenlijstje 2019
Aanpak dierenweide. Aanschaf nieuwe verblijven en herstructurering
Koeling plaatsen in de koelruimte recreatiegebouw
Aanschap of aanpassing om een first respons vehicle in gebruik te kunnen stellen
Vervangen van de electrische vrachtwagen via Roteb lease of Bringo
Aanschaf materialen tbv communicatie en alarmering binnen de BHV
Materiaal keuringen 2019
Verplichte keuringen op orde

