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Status
Het contract met de hoofdaannemer werd op 1 april 2017 ondertekend. De start van de werken was op 1 september 2017 en zal naar
verwachting duren tot het einde van april 2019. 

Opgravingen en structurele werkzaamheden startte op 15 september 2017. 

Begin december 2017 begonnen de sloopwerkzaamheden in de hoofdonderdelen van de drie niveaus van gebouw A (eerste 
kelder, begane grond en eerste verdieping). 

Vanwege de extreem lage temperaturen die in december 2017 zijn opgemten, lag de werf ongeveer twee weken stil. 

Naar verwachting begint de houtskeletbouw van het nieuwe bijgebouw eind mei 2018.

Foto's

  

Contacten en Aanwezigen

Rol Naam Contactgegevens Aanw. Ontv.

Aannemer 
[De Pauw Aannemingen]

De Pauw Rik ✔

Aannemer 
[De Paepe Bouwwerken]

Jeroen De Paepe 0472273568
jeroen@safetysnapper.com

✔

Architect 
[Eerlings Architecten]

Pieter Eerlings pieter@zorros.be
 

✔

Veiligheidscoördinator 
[De Swaef Safety]

Tom De Swaef tom.deswaef@hotmail.COM
 

✔

HVAC 
[Rudy HVAC BVBA]

Rudy Van Leeuw leila@archisnapper.com
 

✔

Houtskeletbouw 
[Huis Houtskeletbouw]

Helen Fierens leila@archisnapper.com
 

✘
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Opmerkingen

Hoogtewerken

✘ Werken op steigers [1.1]
Verantwoordelijke Jeroen De Paepe

Op de steigerkaart worden volgende gegevens vermeld: 
- Werfadres 
- Dossiernummer 
- Steigernummer + locatie 
- Opdrachtgever 
- Steigerklasse volgens norm EN 12 811-1 
- Toelaatbare belasting op de vloer in de steiger/op de vloer in uitkraging 
- Aantal verankeringen 
- Lengte, breedte en hoogte van de steiger 
- Afscherming (geen, 10%, 50% of 100%) 
- Keurder/inspecteur + handtekening

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

✘ Bescherming van de ogen en het gezicht [1.2]
Verantwoordelijke Jeroen De Paepe

Het oog is een uiterst fragiel orgaan en met alle mogelijke gevolgen vandien. 

De gevaren zijn tarijk en om deze te vermijden, is het essentieel om een veiligheidsbril te dragen. 

We adviseren u bijgevolg om het volgende te dragen: 

- gezichtsschermen of 
- glazen-maskers met panoramisch scherm
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Eerste Hulp Bij Ongevallen

✘ EHBO kit [1.3]
Verantwoordelijke De Pauw Rik

Het wordt aangeraden op elke werf, een complete EHBO kit te hebben. Voeg alstublieft het ontsmettingsmiddel toe.

 

Ergonomie

• Aandachtspunt [1.4]

De meeste materialen worden op de grond of op / in containers geplaatst die laag zijn: dit vereist opnemen en afzetten van materiaal
van op de grond. Hetgeen de meest schadelijke houding is voor de gezondheid.

Documenten

Omschrijving Status Datum Verantwoordelijke

Technische fiche x Te ontvangen 24/01/2018 Jeroen De Paepe

Planning Ontvangen en goedgekeurd 20/12/2017 Jeroen De Paepe

Werfinrichting Te ontvangen 10/01/2018 De Pauw Rik

Veiligheidsplan Ontvangen en goedgekeurd 20/12/2017 De Pauw Rik

Algemeen
- Werfbezoeken door de veiligheidscoördinator als onderdeel van dit contract zijn voltooid volgens de voorwaarden vastgelegd in het
contract. 
- De informatie in dit rapport werd naar ons beste weten opgesteld op basis van waarneembare omstandigheden op de werf. 
- Dit verslag wordt goedgekeurd tenzij een schriftelijke kennisgeving binnen zeven (7) werkdagen na de datum van ontvangst van dit
verslag. 
- Schriftelijke correcties moeten namens de aannemer aan de veiligheidscoördinator worden gemeld. 
- Mondelinge weerleggingen worden nietgeaccepteerd.
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