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Stand van zaken van de werken

Binnenafwerking en aanleg speelplaats.

  

  

Goedkeuring vorig verslag

Geen opmerkingen op vorige verslag.
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Contacten en aanwezige personen

Rol Naam Contactgegevens Aanw. Ontv.

Bouwheer David Verbruggen 0478 90 41 05
david.verbruggen@gmail.com

✘

Bouwheer Ellie Wauters 0474 60 58 58
ellie.wauters@hotmail.com

✘ ✔

Architect 
[Sofie Derulle Atelier]

Sofie Derulle 0474 50 50 28
sofie@sda.be

✔ ✔

Interieur architect 
[Sofie Derulle Atelier]

Nawfal Tarhi nawfal@sda.be
 

✘ ✔

Architect ingenieur 
[Sofie Derulle Atelier]

Iris Vandersteen iris@sda.be
 

✘ ✔

Aannemer, Buitenschrijnwerk 
[Tonio Schrijnwerkerij bvba]

Tonio Moreira Dasilva 0496 56 89 23
tonio@schrijnwerkerijbvba.com

✔ ✔

Aannemer, Dakwerken 
[Dakwerken Vertongen bvba]

Mark Vertongen 0489 77 84 52
dakwerken@vertongen.be

✘ ✔

Aannemer, Ruwbouwwerken 
[Ruwbouw Devriendt & zonen]

Peter Devriendt 0496 23 89 45
peter@devriendt.be

✘ ✔

Annemer, Electriciteit 
[Bouw Callens bvba]

Marc Callens 0477 12 80 58
marc@bouw-callens.be

✔ ✔

EPB-verslaggever 
[bvba Vandenbogaerd EPB]

Katrien Vandenbogaerd 0486 56 78 12
katrien.vandenbogaerd@gmail.com

✘ ✔

Ingenieur Technieken 
[PM Engineering]

Peter Van Leen +44 (0) 845 467 0031
peter@mc-engineering.com

✘ ✔

Stabiliteit 
[Evastab]

Eva Vandenkasteel 0489 63 96 41
info@evastabi.com

✘ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Safety First bvba]

Leila Van der Haeghen 0474 80 58 23
leila@archisnapper.com

✔ ✔

Belangrijk!

Het is van cruciaal belang dat wij geïnformeerd worden van de (gewijzigde of nieuwe) emailadressen en telefoonnummers van alle
betrokken partijen. Op die manier kunnen wij hen tijdig onze veiligheidsadviezen overmaken.

- Opdrachtgever: Is het mogelijk ons Veiligheids-en Gezondheidsplan en alsook onze veiligheidsverslagen door te sturen naar de
aangestelde aannemers in afwachting dat we hun gegevens hebben ontvangen.

- Opdrachtgever en architect: de communicatie met onderaannemers en leveranciers dient te gebeuren door de aannemer die deze heeft
aangesteld.

- Alle aannemers: Is het mogelijk zo spoedig mogelijk uw aangepast veiligheids-en gezondheidsplan/risicoanalyses naar aanleiding van de
Covid-19 maatregelen door te sturen.
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Vaststellingen

Algemeen

✔ Posters voor waarschuwing gevaren en veiligheidssignalen?  [12.1]

✔ Ehbo-set beschikbaar en voldoende gevuld?  [12.2]

Huishouden en sanitaire voorzieningen

✘ Wordt een goede huishouding gehandhaafd op de werkplek ?  [12.3] Prioriteit: MEDIUM

Verantwoordelijke Dakwerken Vertongen bvba I Aannemer , Ruwbouw Devriendt & zonen I Aannemer , Tonio Schrijnwerkerij bvba I
Aannemer , Bouw Callens bvba I Annemer

Orde en netheid is voldoende, dus blijft een aandachtspunt.
07 augustus 2020 10:50

✔ Containers voor normaal afval?  [12.4]

✔ Afvalcontainers meegeleverd en gebruikt? [12.5]

✔ Adequate verlichting? [12.6]

✘ Voldoende en propere mobiel sanitair? [12.7] Prioriteit: HOOG

Verantwoordelijke Dakwerken Vertongen bvba I Aannemer

Aangaande deze corona-problematiek dienen de richtlijnen van de overheid strikt gerespecteerd te worden:
- De sociale afstanden van 1.5 meter dienen correct na geleefd te worden.
- Extra aandacht voor handhygiëne
- Zeep en papieren handdoeken dienen aanwezig te zijn
07 augustus 2020 10:57
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✘ Looproutes en looppaden vrij? [12.8] Prioriteit: HOOG

Verantwoordelijke Ruwbouw Devriendt & zonen I Aannemer

Wegen en toegangen vrijhouden van hindernissen.
07 augustus 2020 10:55

Puin van de afbraakwerken liggen nog steeds langs de looproute.

Brandpreventie

✔ Adequaat aantal en soort brandblusser (s) beschikbaar? [12.9]

Electrische veiligheid

✔ Elektrische apparatuur goed onderhouden? [12.10]

✔ Apparatuur goed geaard?  [12.11]

✘ Elektrische gevaren gekend? [12.12] Prioriteit: HOOG

Verantwoordelijke Bouw Callens bvba I Annemer

Nieuwe onderaannemer op de hoogte brengen van de elektrische gevaren!
07 augustus 2020 11:15

Persoonlijke beschermingsmiddelen

✔ Werknemers hebben PBM uitgegeven waar nodig?  [12.13]

✘ Wordt PBM gebruikt? [12.14] Prioriteit: HOOG

Verantwoordelijke Ruwbouw Devriendt & zonen I Aannemer , Dakwerken Vertongen bvba I Aannemer

Altijd verplichte PBM dragen
Ook voor onderaannemers
07 augustus 2020 11:03
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✘ Medewerkers getraind in het gebruik van PBM's?  [12.15] Prioriteit: MEDIUM

Verantwoordelijke Ruwbouw Devriendt & zonen I Aannemer

Toolboxmeeting voor nieuwe onderaanemers organiseren.
07 augustus 2020 11:06

✘ Adequate valbeveiliging geboden? [12.16] Prioriteit: MEDIUM

Verantwoordelijke Ruwbouw Devriendt & zonen I Aannemer

Tijdelijke borstwering vervangen door definitieve borstwering zodra het kan.
07 augustus 2020 11:06

✔ Oogbescherming / Gelaatsbescherming? [12.17]

✔ Gehoorbescherming? [12.18]
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✘ Hoofd bescherming? [12.19] Prioriteit: HOOG

Verantwoordelijke Ruwbouw Devriendt & zonen I Aannemer

Helmdracht is verplicht voor alle personen die de werf betreden.
07 augustus 2020 11:13

Ook voor onderaannemers!
07 augustus 2020 11:13

✘ Hand- en voetbescherming? [12.20] Prioriteit: MEDIUM

Verantwoordelijke Bouw Callens bvba I Annemer

Arbeiders hiervan steeds in kennis te stellen middels toolboxmeeting.
Ook de werknemers van onderaannemers en hier toezicht op uitoefenen.
07 augustus 2020 11:37

Werkhandschoenen is aangeraden.
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Hand- en elektrisch gereedschap

✔ Juiste tool gebruikt voor de taak? [12.21]

✔ Handvatten vrij van scheuren en op de juiste manier aan het gereedschap bevestigd?  [12.22]

✔ Gereedschappen netjes opgeborgen, veilig vervoerd? [12.23]

✔ Gereedschap op hun plaats en correct gebruikt? [12.24]

✔ Gereedschap beschermd tegen ongeoorloofd gebruik? [12.25]

✔ Zijn werknemers getraind in het gebruik van elektrisch gereedschap?  [12.26]

Ladderveiligheid

✔ Ladders geïnspecteerd en in goede staat? [12.27]

✘ Ladders correct gebruikt voor het type van activiteit/taak?  [12.28] Prioriteit: HOOG

Verantwoordelijke Dakwerken Vertongen bvba I Aannemer

Ladders enkel te gebruiken om zich van ene naar andere niveau te begeven, niet om op te werken, daartoe is een stelling /
werkplatform vereist.
07 augustus 2020 11:18

✔ Ladders vastgezet om wegglijden, glijden of vallen te voorkomen?  [12.29]

✘ Zijn ladders meer dan 3 meter boven steunpunt?  [12.30] Prioriteit: HOOG

Verantwoordelijke Dakwerken Vertongen bvba I Aannemer

Ladders dienen minstens 3 meter uit te steken boven het te bereiken oppervlak.
07 augustus 2020 11:18
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✔ Zijn ladders gesplitst? [12.31]

✔ Correct onderhoud en opslag? [12.32]

Steigers Veiligheid

✘ Steigerbouw goed onder toezicht?  [12.33] Prioriteit: HOOG

Onveilig gebruik van stellingen en werkplatforms
07 augustus 2020 11:19

Coronapreventie

Aangaande deze problematiek dienen de richtlijnen van de overheid strikt gerespecteerd te worden!
De sociale afstanden van 1.5 meter dienen correct na geleefd te worden.
Handhygiëne te verzorgen.
Zeep, water en papier moeten aanwezig zijn in de keet en aan de werkposten

Planning

Zie gedetailleerde planning op ons online platform:
Inloggegevens: safetyfirst - paswoord: scholengroep59

Volgende coördinatievergadering : donderdag 20 augustus om 09u30
Volgende werfbezoek: week 34/2020
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Documenten

Omschrijving Status Datum Verantwoordelijke

Lijst met noodnummers Ontvangen en goedgekeurd 29/07/2020 Bouw Callens bvba I Annemer

Bouwplaatsreglement Bouwheer ontving dit van de
veiligheidscoördinator.

29/07/2020 Safety First bvba I
Veiligheidscoördinator

Werfmelding Te ontvangen 13/08/2020 Bouw Callens bvba I Annemer

Keuring hoogtewerker Ontvangen en goedgekeurd 29/07/2020 Dakwerken Vertongen bvba I
Aannemer

Toolboxmeeting voor nieuwe
onderaannemer 

Te ontvangen 14/08/2020 Bouw Callens bvba I Annemer

V&G plan Bouwheer ontving dit van de
veiligheidscoördinator.

30/09/2019 Safety First bvba I
Veiligheidscoördinator

Algemene voorwaarden

Indien de veiligheidscoördinator geen opmerkingen op dit veiligheidsverslag binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk heeft ontvangen, wordt dit verslag automatisch als
goedgekeurd beschouwd door de betrokken partijen.
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