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Kom bij ons werken in de Cloud
Voordelen Deltacom-Cloud.nl
Altijd en overal veilig werken
met de meest recente software
Geen zorgen over de techniek,
die is in handen van Deltacom
Geen zorgen over virussen en
verlies van bestanden
Flexibele aanpassing bij groei
of krimp van uw organisatie
Uw IT-kosten zijn vast: nooit
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De ISO 27001 en NEN 7510 certificering
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before you
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Berenstraat 27b, Steenbergen
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info@deltacom.nl
www.deltacom.nl
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“Klaar voor de toekomst”

opgeleverd

Voor u ligt de laatste Blauwdruk van dit jaar. Een uitgave die weer boordevol staat met lopende,

11 Buitendienst App

Hoewel we de voortgang in onze bouwprojecten hebben weten te behouden, was het hier en

gerealiseerde en nog in ontwikkeling zijnde projecten. Met deze editie is 2019 weer bijna voorbij.
daar toch weer ‘passen en meten’. Gelukkig zit de groei van onze bouwgroep er nog steeds in.
Dit zal ook blijken bij het lezen van het Jaarverslag 2019 dat we in maart 2020 zullen publiceren.

Colofon

We zijn dan ook wederom trots op de met elkaar behaalde resultaten. Daarnaast beschikken
we over een mooie en gevarieerde orderportefeuille voor de jaren 2020 en verder. Bovendien

Blauwdruk

draait BVR VastgoedOntwikkeling bv op volle toeren. Kortom, we zijn en blijven klaar voor de

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

toekomst waarin we samen met onze partners en medewerkers weer het beste uit elkaar naar

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

boven zullen weten te halen.

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder
relaties, ICB-partners en medewerkers van

In deze Blauwdruk staan we expliciet stil bij een aantal eigen en veelbelovende projecten, zoals

BVR Groep BV.

de ‘Kademeester’ en ‘Beekblokken 1+3’ die allebei onderdeel zijn van de nieuwe Roosendaalse

Vormgeving 100%, Etten-Leur

wijk ‘Stadsoevers’. Ook ‘ANNO52’, de transformatie van het voormalige V&D gebouw naar ap-

Tekst/dtp Witteveen Reclame

partementen en commerciële units in Bergen op Zoom, passeert de revue. Daarnaast vragen wij

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

uw aandacht voor de tussentijdse en tijdelijke functie die ‘Mariadal’ gaat vervullen als kantoor-

Druk

gebouw voor de gemeente Roosendaal. Bedrijfsleider Rob Scherrenberg verhaalt over ‘zijn’ BVR

Drukkerij Altorffer

Info advertenties 0165 - 63 11 11

Bouw Rasenberg bv en de wijze waarop hij het bouwbedrijf beter in de markt wil zetten door
efficiënter (samen) te werken.
Tot slot wensen wij u een mooi, succesvol en gezond 2020 en uiteraard veel leesplezier met deze
uitgave van de Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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BVR Groep wint prijsvraag eerste fase Stadsoevers

Plan ‘Beekblokken 1+3’ getuigt van gevarieerd
architectonisch beeld

gemeente Roosendaal. Omdat het bestemmingsplan definitief is, kan de verdere
uitwerking van het plan direct ter hand worden genomen. De verkoop van de woningen
gaat eind 2020 van start. Conform de wens
van de gemeente start de bouw in maart
2021. Oplevering: maart 2023.

Niet periodiek onderhoud Woonbron
Sedert enige tijd is Suijkerbuijk Bouw & Services bv verantwoordelijk voor het niet periodieke onderhoud van een groot aantal

BVR VA S T G O E D O N T W I K K E L I N G

BV

woningen van Woonbron in Dordrecht. De
BVR Groep bv heeft met het plan ‘Beekblokken 1+3’ de prijsvraag gewonnen die de gemeente

corporatie maakt de reparatie- en mutatieop-

Roosendaal had uitgeschreven voor de velden 1 en 3 van de nieuwe wijk Stadsoevers. Het

drachten zelf aan en stuurt deze naar een

plan sluit naadloos aan bij de randvoorwaarden die er van gemeentezijde waren geformuleerd

digitaal portaal. Nadat een buitendienstme-

en moesten resulteren in een gevarieerd architectonisch beeld. Dit is gerealiseerd door met de

dewerker van Suijkerbuijk Bouw & Services bv

woningontwerpen creatief te anticiperen op een aantal vooraf door de gemeente benoemde

de opdracht op locatie heeft gecontroleerd,

variabelen, zoals hoogte, kapvorm, breedte, gevelindeling en materialisatie. Omdat elke wo-

worden de werkzaamheden uitgevoerd.

ning 2 variabelen anders moet hebben dan de buren, ontstaat een grote variatie aan woningen.

Omdat er gewerkt wordt met een zgn. ‘prijzenboek’ weten corporatie en aannemer voor-

Wooneenheden

van de auto’s van bewoners is opgelost. Het

af wat de kosten gaan zijn. Suijkerbuijk Bouw

Het plan bestaat uit 43 appartementen en 70

woongebied, onderverdeeld in 3 deelgebie-

& Services bv is één van de 3 aannemers die

grondgebonden woningen. De appartemen-

den, kent een gedeelte waar de auto’s onder-

voor Woonbron reparaties en mutaties uit-

ten zijn gesitueerd in de directe omgeving

gronds geparkeerd kunnen worden, een deel

voert. Omwille van logistieke en organisa-

van de Zwaaikom. Aan de westzijde van

waar de auto’s traditioneel op het maaiveld

torische voordelen heeft Suijkerbuijk Bouw &

het plan, dit is waar de Molenbeek wordt

worden geparkeerd en een deel waar de

Services bv onlangs in Dordrecht een maga-

doorgetrokken, komt een ecologische zone

auto’s aan het zicht worden onttrokken door

zijn in gebruik genomen ten behoeve van de

die op een speelse wijze een overgang

het totale parkeerveld te overdekken. Dit

meest voorkomende materialen, materieel en

maakt van woningbouw naar natuurgebied.

parkeerdek wordt groen ingericht en hier is

gereedschappen.

Bijzonder in het plan is ook hoe het parkeren

ruimte voor individuele buitenruimten, maar
ook voor collectief groen wat een mooie landschappelijke verbinding vormt met de ecologische zone.
Start bouw
De woningen zijn gasloos en worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet van de
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Advertenties
Op wens van de opdrachtgever
realiseren van diverse projecten
in staal, aluminium en kunststof,
is onze specialiteit.
Door in een vroegtijdig stadium
advies uit te brengen in het ontwerp van de projecten zijn wij
in staat om in het vervolgtraject
snel en oplossingsgericht de
werkvoorbereiding, productie
en uitvoering professioneel aan
te pakken.
Samen met de BVR Groep heeft
dit geresulteerd in de opdracht
voor het leveren en monteren
van alle Reynaers aluminium
kozijnen, vliesgevels, beglazing
en zetwerk voor het project De
Baronie in Alphen aan den Rijn.
Door het prettige en persoonlijke
contact met het projectteam van
de BVR Groep kijken wij uit naar
de realisatie van dit project,
welke naar verwachting in het
3e kwartaal van 2020 zal gaan
plaatsvinden.
Samen met passie werken aan
mooie oplossingen, elke dag
opnieuw, wij doen het graag!

T E L . + 3 1 ( 0 ) 7 9 3 6 0 6 7 3 6 - W W W. S TA L K U G E V E LT E C H N I E K . N L

Stalku Geveltechniek BV

Prewelcon is gespecialiseerd in het samenstellen van staalcomponenten
door middel van lassen. Daarnaast zijn wij sterk in het boren en zagen van
profielstaal en het snijden van plaatstaal.
Klant specifieke staalelementen voor de bouw-, infra- en industriesector.
Wij bieden flexibele en effectieve oplossingen voor het produceren
van halffabricaten, eindproducten en assemblage.

ADRES

Van Foreestlaan 11, 2404 HC Alphen aan den Rijn TEL +31 (0)172 469 595
WEB www.deknikkerkeukens.nl EMAIL info@deknikkerkeukens.nl
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Samenwerking gemeente en Suijkerbuijk Bouw & Services bv leidt tot efficiënte oplossing

Tijdelijk HUIS Mariadal werkplek ambtenaren
tijdelijke aanpassingen
zijn dusdanig gedaan
dat het gebouw in tact
blijft

wanneer

we

Mariadal weer verlaten.
De wijze waarop de
maatregelen zijn getroffen, is perfect. Het

Peter Hereijgers

team van Suijkerbuijk
Bouw & Services heeft zich daarbij als een
echte partner laten zien. Veel praktische
en efficiënte ideeën kwamen van die kant.
Alles is in goed onderling overleg en vermedewerkers van de gemeente in kleine

Roosendaal, is verantwoordelijk voor de invulling van de tussentijdse transformatie van klooster

groepjes kennis laten maken met Mariadal

naar kantoor. “We hebben diverse locaties onderzocht, maar er na overleg met de provincie en

als zodanig en met hun nieuwe werkplekken

BVR Groep voor gekozen om Mariadal tijdelijk van de provincie over te nemen. In de tussentijd

in het bijzonder. De conclusie is dat de men-

wordt het oude Stadskantoor grondig gerenoveerd en kan de duurzame gebiedsontwikkeling van

sen over het algemeen zeer positief tegen-

‘Groot Mariadal’ opgepakt worden. Dit omvat ook de strook tussen Mariadal en Kloosterstraat.”

over het tijdelijke onderkomen staan.”

Goed huisvader

het Stadskantoor aan de Kloosterstraat is

Tijdelijk HUIS Mariadal

gerenoveerd, weer in de oude staat op te leve-

“De publieke (balie)functie verhuist naar de

Mariadal na anderhalf à twee jaar, wanneer

ren. “Het gaat om goed huisvaderschap. De

Kloosterstraat aan de overkant van het oude

EN OPGELEVERDE PROJECTEN

trouwen gebeurd. Verder hebben we de

als tijdelijke werkplek voor zo’n 300 ambtenaren. Peter Hereijgers, teamleider bij de gemeente

Peter Hereijgers is er alles aan gelegen om

BVR Bouw bv is onlangs gestart met het grond-

Het vorig jaar opgeleverde en eerder dit jaar

werk van het project De Ambachtshoven in

afgebrande horecapaviljoen van Retailpark

Roosendaal. Het gaat om 33 woningen en 11

Den Bosch is door BVR Bouw bv herbouwd.

LOPENDE

Vanaf 1 januari 2020 is het Stadskantoor aan de Kloosterstraat gesloten en fungeert Mariadal

appartementen, incl. het woonrijp maken van

De oplevering van het identieke gebouw

het terrein. Op 2 december is begonnen met

vond plaats op dinsdag 29 oktober 2019. Het

het boren van de funderingspalen. Het project

drukbezochte paviljoen heeft bewezen in een

is eind 2020 gereed en is gesitueerd op het

duidelijke behoefte van het winkelende publiek

terrein van het voormalige Da Vinci College.

te voorzien.

Stadskantoor. We hebben overwogen om

Project Ambachtshoven
in Roosendaal van start

Paviljoen Retailpark
Den Bosch herbouwd

de balie in de kapel van het klooster onder
te brengen, maar de terechte bezwaren
van omwonenden met het oog op parkeeroverlast hebben ons anders doen besluiten.
Het nieuwe, tijdelijke kantoor gaat Tijdelijk
HUIS Mariadal heten. Hiermee geven we
de sfeer aan die het gebouw uitstraalt en
zetten we tevens de deur wagenwijd open
voor degenen die ons nodig hebben. Wees
welkom!”
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BVR Bouw Rasenberg bv

Rob Scherrenberg: “Efficiënter samenwerken
met bouwpartners geeft beter eindresultaat!”
tioneel blijven van een
winkel, restaurant en/of
bedrijfsgebouw, wij pakken de dingen graag samen op met onze opdrachtgever. Doelgericht
samenwerken met opdrachtgevers en bouwpartners heeft bij ons

Rob Scherrenberg

een zeer hoge prioriteit.”
Economisch verantwoord bouwen
Kwaliteit in product en de betaalbaarheid
ervan als uitgangspunt nemen voor het beste
bouwresultaat, is voor Rob Scherrenberg reden om met opdrachtgevers en partners te
“Samenwerken, elkaar versterken en daarmee een beter eindproduct leveren”. Het zijn de

zoeken naar de meest economisch verant-

stellige woorden van Rob Scherenberg, sinds 1 september 2017 bedrijfsleider van BVR

woorde prijsafspraak en niet te bouwen tegen

Bouw Rasenberg bv. Eén ding moge duidelijk zijn, ’zijn’ BVR Bouw Rasenberg doet in

sec de laagste prijs. “Ik ben ervan overtuigd

weinig opzichten nog denken aan het in 2014 door de BVR Groep overgenomen bouwbedrijf

dat partijen beter met elkaar kunnen samen-

Rasenberg Bouw bv. “We zijn een andere, eigen koers gaan varen en dingen anders gaan aan-

werken en elkaar versterken door als aan-

pakken. Dit was nodig om het bouwbedrijf beter in de markt te zetten, efficiënter te kunnen

nemer te kiezen voor vaste bouwpartners.

(samen)werken en ook binnen de eigen bouwgroep een betere samenhang te creëren tussen

Het bouwproces verloopt dan beter en soepe-

de producten en diensten van onze bouwende werkmaatschappijen.”

ler. Uiteraard staan wij ook voor nazorg,
onderhoud en duurzaamheid. Wat dit laatste

Onderscheid

met één aanspreekpunt. Het is ons streven

betreft formuleren wij graag samen met de

Om efficiënt te kunnen opereren, werkt BVR

om alle beschikbare expertise, dus ook die van

opdrachtgever een duurzaamheidsambitie,

Bouw Rasenberg bv met korte lijnen. Rob

onze bouwpartners, optimaal in te zetten. En

zodat betrokkenen en geïnteresseerden weten

Scherrenberg: “Om de communicatie met

of het nu gaat om bouwkundige, energetische

wat er op dit gebied gebeurt. Hierbij passeren

onze opdrachtgevers zo helder en transparant

of logistieke oplossingen, dan wel dat er reke-

ook de exploitatievoordelen en eventuele

mogelijk te houden, werken we bij voorkeur

ning moet worden gehouden met het opera-

subsidiemogelijkheden de revue.”

Blauwdruk
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Meerdere bouwdisciplines in één project

Bouw ‘droomhuis’ in Heerle
Links: de vernieuwbouw van de tot woonhuis te transformeren oorspronkelijke
graanschuur met monumentale delen, zoals een aantal muren en diverse
eikenhouten dakspanten. Rechts is de fraaie met veel glas uit te rusten
corridor te zien die woonhuis met het eerder gerealiseerde bijgebouw verbindt. Inzet: Jan Pluijgers.

BVR Bouw Gorinchem bv

Uitstel werkzaamheden flat in Delft
vanwege betonrot
De opwaardering van trappenhuis en entree
van een flat aan het Arthur van Schendelplein in
Delft door BVR Bouw Gorinchem bv in opdracht
van Woonhave, heeft onlangs een vertraging
van ca. 4 weken opgelopen. Bij de sloop van het
metselwerk bleek het achterliggende beton van
het trappenhuis last te hebben van betonrot. Dit
is het gevolg van carbonatatie van het beton
(heeft te maken met veroudering), waardoor
de wapening op plaatsen waar de dekking gering is, is gaan roesten en betonscherven afdrukt
waardoor de roestende wapening zichtbaar

PROJECTEN SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

BV

wordt. De schades zijn inmiddels gerepareerd.
Voorman timmerman Jan

ring van drie monumentale gevels. De monu-

Ter bescherming van de beton/wapening is aan

Pluijgers

Suijkerbuijk

mentale eikenhouten dakspanten zijn verwij-

de buitenzijde een speciale coating aangebracht.

Bouw & Services bv is in zijn nopjes. “Dit zijn

derd, gerestaureerd en weer teruggeplaatst.

de leuke projecten om te doen. Hier wordt een

Het bijgebouw dat eerder gebouwd is, verbin-

beroep gedaan op je bouwkennis en ervaring.

den we middels een fraaie corridor met het

Slopen, strippen, renoveren, restaureren, ver-

woonhuis. Zo ontstaat een bewoonbaar op-

nieuwbouwen, je komt het allemaal tegen. En

pervlak van ruim 400 m2.“ Het bijzondere pro-

dan ook nog eens op een bouwplaats waar we

ject ligt in Heerle en wordt naar verwachting

een ‘droomhuis’ aan het realiseren zijn.”

in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd.

van

Bijgebouw.

gebouw wordt maar liefst 2.600 m3. Bovenge-

Vooropdracht fase 2
project Wellebrug

middeld dus. Om dat te verwezenlijken, moet

Voor Stedin is BVR Bouw Gorinchem bv enige

wel het nodige gebeuren. “De oorspronkelijke

tijd geleden gestart met de vooropdracht fase

graanschuur is volledig gesloopt met uitzonde-

2 van het project Wellebrug. De sloop van een

2.600 m3
De totale inhoud van woonhuis, corridor en bij-

Renovatie 51 woningen Princenhage Breda

deel van de bestaande bouw dat hier onderdeel
van is, is onlangs afgerond. Vanaf week 49 vindt

In opdracht van Alwel is Suijkerbuijk Bouw &

de grond- en grondwater sanering plaats. De

Services bv 1 oktober jl. gestart met de renova-

oplevering staat gepland voor mei 2020.

tie van 51 woningen in Princenhage, Breda. Het
werk bestaat uit het vervangen van dakkapellen, dakpannen, dakgoten/regenpijpen, ventilatorboxen (zolder), buitenkozijnen, voegwerk
en meterkast, plus het aanbrengen van dakisolatie en het reinigen van de ventilatiekanalen.
Oplevering: medio april 2020.
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transformatieproject ‘De Ambachtsschool’ Roosendaal

4PS Business Software
Bouw | Installatie | GWW










Multatulilaan 8 | 4707 LZ Roosendaal
| Tel. 0165 524 524


Bisletweg 2 | 2905 AW Capelle
a/d IJssel | Tel. 010 258 1820

ǁǁǁ͘ŵĂƚĞƌƐĞŶĚĞŬŽŶŝŶŐ͘ŶůŝŶĨŽΛŵĂƚĞƌƐĞŶĚĞŬŽŶŝŶŐ͘Ŷů
dнϯϭ;ϬͿϭϲϱϱϮϰϱϮϰ




dнϯϭ;ϬͿϭϬϮϱϴϭϴϮϬ


Digitalisering zit ‘m in eenvoud!
www.4ps.nl





www.matersendekoning.nl

info@matersendekoning.nl



Sloopwerken en Asbestsanering
In een wereld die constant in beweging is, valt er altijd
wel wat te slopen, te bouwen, te recyclen, te saneren
of te onderhouden. Dat doen wij met respect voor
onze omgeving. Met oog voor de toekomst.

Meidoornlaan 50
4902 SC Oosterhout
0162 42 88 00
info@vissers-oosterhout.nl
www.vissers-oosterhout.nl

Circulair, duurzaam en veilig

Blauwdruk
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Project BVR VastgoedOntwikkeling bv

Essentgebouw door het leven als ‘Kademeester’
Ter hoogte van het Kadeplein wordt ca. 400
m2 gereserveerd voor horeca en commerciële
ruimten. De kelder wordt geschikt gemaakt
als opslagruimte.
Kademeester
Het ontwerp van het gebouw is van de bekende Roosendaalse architect Jacques Hurks. De
bouw vond plaats tussen 1956 en 1959. Het
gebouw is niet aangemerkt als monument,
maar is wel karakteristiek en bijzonder. Hergebruik geschiedt met respect voor de archiArchitect: Space & Matter, Amsterdam

tectuur en met behoud van de identiteit. Dit

Voor geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de verdere ontwikkelingen rondom

moet resulteren in een gebouw voor stedelijk

het voormalige Essentgebouw aan de Kade in Roosendaal, is een website in het leven geroepen.

georiënteerde bewoners. De woningen aan de

Het karakteristieke kantoorgebouw kreeg de toepasselijke naam ‘Kademeester’. Op de website

voorkant van het pand hebben zicht op het

kunnen belangstellenden zich inschrijven. De welkomsttekst spreekt voor zich: het gebouw on-

levendige Kadeplein. De woningen aan de zij-

dergaat de komende tijd een metamorfose en zal de eyecatcher van het Kadeplein worden.

en achterkant genieten
van zicht op het water.

Woningmix

de kant van de Vliet grondgebonden wonin-

De bedoeling is om in het gebouw een mix van

gen gebouwd. Daar dan weer bovenop komt

Kijk voor meer info op

woningen te creëren. Zo zijn aan de noordzijde

aan de kant van het Kadeplein nog een aantal

www.kademeester.nl

vooral appartementen voorzien en worden aan

penthouses. Dus 30 koopwoningen in totaal.

of scan de QR code

Groot onderhoud fase 3
Beverwaard

McDonald’s Middelburg
opgeleverd

Nieuwbouw bioscoop in
Roosendaal in volle gang

In februari 2020 beginnen Suijkerbuijk Bouw

De remodelling van McDonald’s Middelburg

De nieuwbouw van de C-Cinema bioscoop

& Services bv en BVR Bouw Gorinchem bv in

werd op 29 november jl. door BVR Bouw

door BVR Bouw Rasenberg bv in Roosen-

opdracht van Woonbron aan fase 3 van het

Rasenberg bv afgerond met de oplevering van

daal vordert gestaag. De ruwbouw van

groot onderhoudsproject in de Beverwaard.

het restaurant aan McDonald´s Nederland. In 4

het gebouw staat nog steeds centraal.

Het gaat om 124 huurwoningen, waarbij o.a.

weken tijd zijn de bestaande lobby en keuken

Holle wanden, staalconstructies en kanaal-

het dakwerk wordt opgewaardeerd naar RC

verwijderd en is het restaurant voorzien van

plaatvloeren worden in verschillende fasen

6 en de gevels worden voorzien van kunststof

een compleet nieuwe inrichting, inclusief ver-

aangebracht. De contouren van het gebouw

kozijnen en opnieuw betimmerd worden.

nieuwde gastentoiletten, crewroom en counter.

zijn goed te zien.
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7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar

Automatisering

BVR Calamiteitendienst

Buitendienst App

Reeds geruime tijd beschikt de BVR Groep

waterschade en brandschade, zijn afspraken

Sinds enige tijd maakt Suijkerbuijk Bouw &

over een eigen Calamiteitendienst. Deze

gemaakt met onderaannemers en leveran-

Services bv gebruik van de handige Buitendienst

24-uurs servicedienst wordt door Suijker-

ciers. Hierdoor kunnen acuut tijdelijke oplos-

App van 4PS. Naast

buijk Bouw & Services bv uitgevoerd. Dat

singen worden geboden.

het gebruikersgemak

gebeurt voor opdrachtgevers die daarvoor

draagt deze slimme

een contract hebben afgesloten. Uitgangs-

De werkwijze/voordelen van de calamitei-

tool ook bij aan effi-

punt is dat er alleen wordt uitgerukt wan-

tendienst zijn de volgende:

ciënter werken. Want

neer iets niet kan wachten. Voor een aantal

- 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar

niet alleen krijgt de

schades, zoals o.a. glasschade, stormschade,

- de kwaliteit van het werk is gewaarborgd

buitendienstmede-

- bij spoedgevallen kan acuut in (tijdelijke)

werker keurig te zien

- oplossingen worden voorzien

wat er van hem/haar

- inzetten van de eigen E & W-installateurs

verwacht wordt, ook

- van de opdrachtgever is mogelijk

is de App een be-

- terugkoppeling naar de opdrachtgever op

trouwbare houvast

- de eerstvolgende werkdag

bij de administratieve verwerking en ver-

De abonnementskosten voor de BVR Cala-

antwoording van ver-

miteitendienst worden per kalenderjaar vast-

richte werkzaamheden.

gesteld.

De regie over het regelmatig gedetailleerde
reparatie- en mutatiewerk voor bijvoorbeeld

Woningen 1e fase Plan Beltmolen opgeleverd

corporaties wordt zo een stuk inzichtelijker en
beter beheersbaar. Een van de voordelen van

BVR Bouw bv heeft in november/december

het werken met de Buitendienst App is dat

2019 de eerste 17 woningen opgeleverd

informatie snel beschikbaar is, zoals o.a. op het

van Plan Beltmolen in Nieuw-Vossemeer. Dit

gebied van voorraadbeheer, urenverantwoor-

betrof de eerste fase. De woningen zijn nog

ding, planning, facturatie, handtekening zetten,

voorzien van een gasaansluiting, zij het dat er

etc. Onlangs heeft BVR Groep bv besloten ook

ook zonnepanelen zijn toegepast. De tweede

van de automatiseringsfaciliteiten van 4PS ge-

fase omvat 6 woningen en diverse kavels. De

bruik te maken waar het gaat om kopersbege-

verkoop hiervan is gestart.

leiding met de cloudoplossing HOOMCTRL.

Veel belangstelling voor ‘ANNO52’

De hierboven getoonde artist impression is een concept. Aan
het ontwerp kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De belangstelling voor de appartementen in

gebouwd worden op een derde, nieuwe verdie-

het voormalige V&D pand in het centrum van

ping. Op de begane grond komen commerciële

Bergen op Zoom is groot. Dat bleek al tijdens

ruimten en in de kelder parkeerplaatsen en ber-

de presentatie die BVR VastgoedOntwikkeling

gingen. Medio 2020 gaat de bouw van start.

bv in juli 2019 verzorgde voor omwonenden

Om te kunnen bouwen, moet er eerst asbest

en belangstellenden. Het transformatieproject

worden verwijderd en wordt er gestript en ge-

leverde meteen zo’n 350 geïnteresseerden op,

sloopt. De verwachte bouwtijd bedraagt 2 jaar.

terwijl er 45 appartementen worden gereali-

Het nieuwe woongebouw gaat ‘ANNO 52’

seerd. Dit is inclusief de 8 appartementen die

heten, vernoemd naar het jaar van oprichting.

De beste wensen
voor een heel mooi
en gezond 2020

Al 35 jaar een begrip in de bouw!

