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volg ons

Geachte lezer,
HB Adviesbureau kijkt tevreden terug op 2014
In 2014 hebben wij het proces afgerond om onze organisatie strakker en leaner neer te zetten en ons te
focussen op de activiteiten waarvan wij vinden waar we goed in zijn. Uiteraard enerzijds in reactie op de
veranderende economische situatie en anderzijds om concurrerend te kunnen blijven acteren.
Na jaren van groei, resulteerde dit proces in een personeelsreductie. Een ontwikkeling waar we toch wel
even aan moesten wennen. Maar waar we met z’n allen van overtuigd waren dat dit de goede richting is.
Het is dan ook mooi om te constateren dat we 2014 afsluiten met een mooi resultaat. Een compliment
voor de gehele organisatie.
En onze dank naar u die ons telkens weer het vertrouwen geeft in de realisatie van uw projecten. Wij
hebben er weer onwijs veel zin in en gaan van 2015 weer een fantastisch jaar maken.
Ruud Zonneveld
Directeur

Kekke auto!
Sloop voormalige melkfabriek Velsen-Noord
Historisch gebied 2e W.O. wordt glooiende woonwijk
Deelsanering deklaag en grondwaterpluim voormalige stortplaats
Uitbreiding netwerk tankstations GP Groot
Groen en ruim wonen in Parkwijk Haarlem

Kekke auto!
Vorig jaar is onze bedrijfsuiting gewijzigd en dat willen we goed
laten zien. En waarop kun je dat beter doen dan een auto die
iedere dag rondrijdt en bij al onze klanten voor de deur parkeert.
Binnenkort kunt u dan ook de medewerkers van HB
Adviesbureau voorbij zien rijden in deze kekke auto.

Sloop voormalige melkfabriek Velsen-Noord
In Velsen-Noord is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de
kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. Momenteel wordt
er tegenover de oude melkfabriek een brede school gebouwd.
Logisch dat de sloop van de voormalige melkfabriek hierop
aansluit. Hierdoor ontstaat er ruimte voor zogenaamde
kleinschalige bedrijfsvoering. Op zich een prachtige locatie aan
het Noordzeekanaal. Lees verder >>

Historisch gebied 2e WO wordt glooiende
woonwijk
Over de ontwikkeling van het voormalige OS&O-terrein en de
grond waar vroeger restaurant De Branding heeft gestaan, wordt
alle vele jaren gesproken. De kersverse Huisduiner Ontwikkel
Maatschappij (HOM), een samenwerking van een groep
Huisduiner ondernemers en organisaties, is het nu eindelijk gelukt
om in het gebied woningen te realiseren.
Lees verder >>

Deelsanering deklaag en grondwaterpluim
voormalige stortplaats
De gemeente Bergen wil de voormalige stortplaats aan de
Oosterdijk in haar gemeente herinrichten. De in het verleden
aangebrachte afdeklaag voldoet niet meer aan de huidige
wettelijke eisen. De gemeente Bergen heeft aan HB
Adviesbureau gevraagd om hiertoe een deelsaneringsplan op te
stellen. Gelijktijdig wordt een deelsaneringsplan opgesteld voor
een grondwaterverontreiniging met benzeen. Lees verder >>

Uitbreiding netwerk tankstations GP Groot
GP Groot brandstoffen en oliehandel, is naast groothandel in
brandstoffen en smeermiddelen, exploitant van tankstations
onder de merken Texaco, Firezone en Argos. Zij heeft haar vizier
gericht op de uitbreiding van haar netwerk van tankstations in
Noord-Nederland. Deze groei is nodig om in de sterk
competitieve markt continuïteit van de onderneming te kunnen
waarborgen. Lees verder>>

Groen en ruim wonen in Parkwijk Haarlem
Pré Wonen heeft de ambitie uitgesproken om van de woonwijk De
Groene Linten in Parkwijk te Haarlem weer een vitale en gewilde
wijk te maken.
Vitaal en gewild in die zin dat er weer sprake is van een prettig
woon- en leefklimaat voor alle buurtbewoners. Dat zij, en andere
toekomstige wijkbewoners, de keuze hebben uit een divers
aanbod van woningen en voorzieningen en dat de wijkbewoner
weer trots is op zijn wijk. Een wijk met een positief imago. Lees
verder>>
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