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Laat het voorjaar maar komen!
De tijd vliegt, het eerste kwartaal van dit -nog redelijk nieuwe- jaar zit er al weer op.
Met het voorjaar in het vooruitzicht blikken we graag nog even terug op de afgelopen
maanden, waarin we weer met mooie nieuwe projecten zijn gestart en lopende
projecten verder zijn doorontwikkeld. Het winterweer, met o.a. sneeuw en wind laten
we nu weer graag achter ons. Het voorjaar is begonnen!

EEN MOOIE SAMENWERKING
RWS partner in wonen & De Kok Bouwgroep
Op 15 januari hebben we een mooie samenwerkingsovereenkomst

Een mooie samenwerking met het doel om de huurders

gesloten met RWS partner in wonen en De Kok Bouwgroep. We slaan

zo goed mogelijk te bedienen door het (kosten-) efficiënt

de handen ineen om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan

uitvoeren van kwalitatief onderhoud. Wij danken onze

woningen die, na opzegging van de huur, leeg komen.

partners voor het vertrouwen.

Om een woning gereed te maken voor de volgende huurders worden
diverse werkzaamheden uitgevoerd. Bij deze zogenaamde ‘mutaties’
wordt de eigen vakdienst van RWS voor grootschalig onderhoud vanaf
heden bijgestaan door onze collega’s van De Kok Bouwgroep en onze
eigen vakmensen.

PROJECT | UITBREIDING ALDI TERNEUZEN

MAART 2019

Misschien is het je al opgevallen. ALDI

Zo zijn we bezig met een uitbreiding

Op

Met een volle agenda en veel nieuwe projecten konden we dit

is volop bezig met het vernieuwen

bij de entree. Ook hebben we een

werkzaamheden in de winkel zelf

nummer weer met gemak vullen. Verschillende verbouwingen,

van de formule en filialen, zo ook in

rol bij de interne verbouwing. Het

bezig. De winkel zal begin april

renovatieprojecten en duurzaamheidsmaatregelen gaan

Terneuzen. In het nieuwe concept

casco

heropend worden.

gestaag door of zijn succesvol afgerond. Zo nemen we een

staat

is

kijkje bij de uitbreiding van de ALDI in Terneuzen en geven

uitstraling en meer winkelplezier

hebben we onder andere een ronde

we een update van de nieuwbouw woningen in de Mortiere

centraal. Daar werken we uiteraard

(gesegmenteerde) vliesgevel onder

in Middelburg. Ook vertelt Matthieu deze editie over zijn

graag aan mee.

een schuin dakoverstek geplaatst.

werkzaamheden en ontwikkelingen binnen de afdeling
Service & Onderhoud.

PROJECT | AANBOUW
Net voor de jaarwisseling zijn we begonnen
met een aanbouw en het verbouwen van
een gedeelte van deze vakantiewoning in
Koudekerke. Ondanks de betrekkelijk geringe
omvang van het werk kwamen alle disciplines
van bouwen er in voor. Voor een stabiele
constructie hebben we stalen funderingspalen
geplaatst. Met deze methode kunnen we dicht
bij het huis heien.

PROJECT | MORTIERE
Bij de drie vrijstaande woningen in de Mortiere
te Middelburg hebben we op 13 februari
het officiële hoogste punt bereikt door de
kappen te plaatsen. Half maart zijn we met de
afbouw begonnen. Naar verwachting kunnen
we eind mei de sleutel van de eerste woning
overhandigen en leveren we de overige
woningen in juni op.

AUDIT | VCA** EN ISO9001
We zijn recent weer onderworpen aan de audits voor VCA** en ISO9001 certificering. Met dank aan het vele werk dat
onze collega Carla Noordzij hiervoor achter de schermen heeft verricht en dankzij onze hoge kwaliteitsstandaarden in
het algemeen, is het VCA** certificaat verlengd en is de audit voor ISO9001 goed verlopen.
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AAN HET WOORD | MATTHIEU

PROJECT | WONINGVERBOUWING
Deze in 1969 onder architectuur gebouwde woning genaamd “chatelet” bevindt
zich aan de geliefde “goudkust” te Vlissingen. De woning wordt door ons

Matthieu Witlox

grondig gerenoveerd. Op het skelet, dak en de verdiepingsvloeren na hebben

Bedrijfsleider Service & Onderhoud

wij alles gesloopt om vervolgens aanpassingen te doen naar de wensen van de
Matthieu Witlox werkt inmiddels 4 jaar bij Bouwbedrijf Joziasse als

‘’Waar we vroeger puur en alleen onze opdrachten uitvoerden,

De houten en kwaaitaal vloer hebben wij vervangen voor een gestorte

bedrijfsleider Service & Onderhoud. Binnen deze afdeling wordt

kijken we nu verder en denken we mee. Wanneer we zien

betonvloer, we isoleerden de kapconstructie en brachten de dakopbouw en

gewerkt voor woningbouwverenigingen, verzekeringen, VVE’s en

dat we in eenzelfde gebouw vaak herstelwerk uitvoeren,

dakramen aan. De zolder hebben we beter bereikbaar gemaakt met een vaste

gemeentes. Dagelijks onderhoud, mutaties en schadeherstel zijn

adviseren we om aanpassingen te doen in het gehele pand,

trap en de houten kozijnen zijn vervangen door kunststof kozijnen. Daarnaast

aan de orde van de dag.

om zo toekomstige schade te voorkomen. We nemen als het

Ook werden de binnendeuren en plafonds op alle verdiepingen vervangen en
wanden voorzien van nieuw stucwerk. We vernieuwden het leidingwerk t.b.v.
technische installaties volledig zelf.

PROJECT | VEERSEWEG

Middelburg heeft de garage plaatst

niet. Dat blijkt maar weer bij de

hebben wij in samenwerking met de

gemaakt voor meer woonruimte. Op

verbouwing aan de Veerseweg in

Vlissingse Ontwikkelings Groep het

de plek van de garagedeur hebben

Veere. De gedateerde woning wordt

bouwplan ‘De Vesting’ ontwikkeld.

wij namelijk 3 kozijnen geplaatst.

omgevormd tot een luxe woning

Het ontwerp van BR Vision bestaat uit

Ook hebben we een muurdoorbraak

met een grote garage. We maken er

43 woningen en 3 appartementen.

gerealiseerd,

extra

echt iets unieks van. Om het nieuwe

De woningen zijn onderverdeeld

ruimte nu echt onderdeel van de

metselwerk binnen en buiten zo veel

in 10 verschillende woningtypes,

bestaande woonkamer is.

mogelijk op het bestaande te laten

gebouwd in 4 fases.

zodat

woning

deze

gegroeid. “We kunnen snel inspringen op de behoefte van
opdrachtgevers. Wanneer mensen met spoed iemand nodig

Bouwbedrijf Joziasse over 10 jaar? Matthieu streeft naar nog

hebben, zorgen wij dat dat geregeld wordt.’’ Volgens Matthieu

meer groei, zodat we continuïteit blijvend kunnen garanderen.

is dat de grote kracht van Bouwbedrijf Joziasse.

Met deze toekomstvisie is ons pand tijdens de verbouwing
tegenaan!’’

Op het voormalige Scheldeterrein

moderne

veel mogelijk.’’

helemaal onder handen genomen. ‘’We kunnen er nog jaren

De ene verbouwing is de andere

deze

ware het regelwerk over en ontzorgen de opdrachtgever zo
Trots vertelt Matthieu over hoe het bedrijf in de jaren is

PROJECT | DE VESTING

in

Bij

In de dienstverlening ziet Matthieu een ontwikkeling gaande:

opdrachtgever.

wijzigden we de indeling, realiseerden we een nieuwe badkamer en toilet.

PROJECT | GARAGE

‘‘Een van de speerpunten binnen de afdeling Service &
Onderhoud gaat over het ontzorgen van de opdrachtgever.’’

lijken worden de stenen speciaal
Over de gehele ruimte hebben we

nagemaakt in een steenfabriek.

Er zijn nu 12 woningen van fase
1a en 1b definitief verkocht. Op

verlaagde plafonds aangebracht,
voornamelijk

diverse andere woningen zijn opties

is

uitgevoerd in houtskeletbouw in

genomen. De planning is om in juli

opgehoogd zodat de nieuwe houten

combinatie met stalen portalen. De

te starten met de uitvoering van fase

vloer gelijk loopt met de bestaande

HSB hebben we in het werk gemaakt.

1a. Hiervoor is de werkvoorbereiding

SERVICE & ONDERHOUD

tegelvloer. Tot slot verplaatsten we

Nu we zo ongeveer dicht zijn kunnen

in volle gang en zijn we in gesprek

Binnen de afdeling Service & Onderhoud verrichten we diverse herstelwerkzaamheden. Zo bleek als gevolg van een lekkage

de bestaande haard en plaatsten

we beginnen met het pakket isolatie

met kopers over de woonwensen. De

bij twee woningen in de Klarenbeeklaan in Middelburg ernstige zwamvorming te zijn ontstaan. Eerst is de zwamvorming

wij een nieuwe voorzetwand met

met een RC van ongeveer 7. Bij de

vervolg fases 2a en 2b verwachten

inbouwkasten bij de zithoek. Een

afwerking wordt speciaal aandacht

we binnenkort in de verkoop te

geslaagde verbouwing, met een

besteedt aan vloerafwerking en de

brengen.

chique eindresultaat.

geluiddemping binnen.

deze
De

zijn

strak

bestaande

gestukadoord.
garagevloer

De

uitbouw

is
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bestreden en daarna zijn de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In Kamperland werd vanwege een lekkage de badkamer
volledig gerenoveerd en in Meliskerke renoveerden we de kopgevel van een woning. Als gevolg van een brand bij de buren
moest de kopgevel volledig worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd.
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DUURZAAM BOUWEN

PROJECT | VOLKERAKSTRAAT
In opdracht van Woongoed Middelburg,
voeren we duurzaamheidsmaatregelen
uit bij 32 woningen in de Volkerakstraat in
Middelburg.

VERDUURZAMING VAN 1200 WONINGEN

Doordat er in elke ruimte van de woning
wordt gewerkt, heeft dat behoorlijk wat
impact voor de bewoners. We houden
daarom de bewoners goed op de hoogte
over de planning. Door de vloeren en
meubels af te dekken en iedere dag netjes
op te ruimen verloopt dit werk naar volle
tevredenheid van alle betrokkenen.
Met onder andere het aanbrengen van
vloer- en gevelisolatie, kunststof kozijnen,
mechanische
ventilatie
en
nieuwe
balkonhekwerken is het comfort én het
uiterlijk van de woningen straks weer
helemaal van deze tijd.

de

De komende jaren zullen jullie onze

aanbesteding.

‘groene’ medewerkers, dus geregeld

om een Plan van Aanpak te maken

Wij zijn één van de aannemers

kunnen ‘spotten’ in Middelburg.

voor het verduurzamen van 1200(!)

waarmee Woongoed Middelburg

Een mooi toekomst beeld waarbij

woningen. En dat in de komende

haar

we bijdragen aan een duurzaam

drie jaar. Waarbij de uitvoering in

verduurzamen. Dit betekent dat

een ketensamenwerking van twee

wij de komende drie jaar door heel

aannemers gerealiseerd dient te

Middelburg, in samenwerking met

worden.

van Wijnen Groep, 400 woningen

DUURZAAM bouwen;

per jaar zullen gaan verduurzamen.

bouwen aan een fijner leefklimaat!

Begin 2019 ontvingen wij van

Begin

maart

Woongoed Middelburg de aanvraag

uitslag

van

hoorden
deze

woningbezit

wil

wij

gaan

klimaat!

Op basis van deze aanvraag heeft
Erik Damen, in samenwerking met

Op dit moment lopen de gesprekken

het toekomstig projectteam, een

bij Woongoed Middelburg om ons

Plan van Aanpak gemaakt. Dit plan

Plan van Aanpak en dat van Wijnen

is aangevuld met een overzichtelijke

Groep samen te voegen tot één

prijslijst

uniform plan.

en

aan

Woongoed

Middelburg gepresenteerd. En met
succes!

PROJECT | DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN
Met dit renovatieproject, dat we

Tijdens dit project werken we met

ook in opdracht van Woongoed

zogenaamde KPI’s. Dit staat voor

Middelburg uitvoeren, zijn we

Kritische

Prestatie

inmiddels gestart met fase 2. Dat

Hiermee

wordt

betekent dat we al ruim over de

onderdelen

helft zijn en het ziet er naar uit dat

resultaten er behaald worden. Zo

het project eind mei afgerond kan

scoren wij onder andere op het

worden.

gebied

van

Indicatoren.
op

gemeten

diverse
welke

klanttevredenheid

ruim boven de doelstelling met
De begeleiding aan bewoners,
de

uitvoering

en

de

een dikke 8,5.

nazorg

verlopen prima en het resultaat
is naar volle tevredenheid van de
opdrachtgever en de bewoners.
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WE ZITTEN NIET STIL...
De afgelopen periode hebben we vanwege stormschade de
verzekeringsafdeling groots opgeschaald met onze medewerkers.
Met man en macht zijn er diverse noodreparaties en bereddingen
uitgevoerd. Wij kunnen als bedrijf trots zijn op de veelzijdigheid,
flexibiliteit maar vooral de inzet van onze medewerkers, onze dank
hiervoor!
De komende periode zullen er ook weer diverse projecten gaan
opstarten van groot naar klein, ook voor de na de bouwvakantie zijn
wij druk bezig om werken te kunnen toevoegen aan ons werkvoorraad.
Zo zijn we bezig met de voorbereidingen van een grootschalige
verbouwing voor twee scholen in Middelburg en het verduurzamen
van een zorg- en speelboerderij in Lewedorp.

CONTACT

Doordat de Vesting binnenkort gaat starten en de verduurzaming van
1200 woningen toegevoegd is aan ons werkvoorraad hebben we in
2020 al diverse projecten klaar staan.

/BouwbedrijfJoziasseVlissingen
/company/bouwbedrijf-joziasse-b.v.

Adres
Industrieweg 5
4382 NA Vlissingen
T: 0118-417873
E: contact@bouwbedrijfjoziasse.nl
K.v.K Middelburg: 22010625
BTW: NL0060.66.811.B01
Rabobank: NL32RABO00113078684
BIC: RABONL2U
ING BANK: NL53INGB0000524321
BIC: INGBNL2A

Nieuwbouw
Verbouw
Aanbouw
Restauratie
Renovatie
Service
Onderhoud
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