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volg ons

Geachte lezer,
De eerste vakantiegangers zijn al op pad. Nog een paar weken en dan begint de grote, welverdiende
uittocht. Even bijkomen van de hectiek van alle dag en bijtanken. HB Adviesbureau blijft echter gewoon
bereikbaar en inzetbaar voor u als opdrachtgever. Toch nog even snel een bodemonderzoek laten doen,
of toch nog even die spoedklus oppakken om een herinrichting of rioolreconstructie aanbesteding
gereed te maken. Wij blijven voor u beschikbaar.
Wij hebben ons de afgelopen maanden niet hoeven vervelen. Er is veel werk verzet en mooie projecten
zijn voorbereid. Een interessante ontwikkeling is dat we steeds vaker door de gemeentelijke beheerders
van bijvoorbeeld wegen, riolering en sportvelden als adviseur worden ingeschakeld. Vanuit onze
praktisch kijk op beheer- en onderhoudsvraagstukken en onze resultaatgerichte manier van werken,
leveren wij een wezenlijke bijdrage in de opgave van duurzaam en efficiënt beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. We zijn daar dan ook volop aan in het investeren, in kennis bij onze medewerkers en
in middelen (zoals programmatuur). Een taak die ons prima past.
Wij hopen u met onze Grondgedachte weer een snelle indruk te geven van de aan ons toevertrouwde
projecten en wensen u op voorhand reeds een fijne vakantie toe.
Ruud Zonneveld
Directeur
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Integraal en interactief samenwerken
Integraal samenwerken is waar we als HB Adviesbureau samen
met onze opdrachtgevers (overheid en particuliere
ondernemingen) steeds vaker de focus op zetten. Wat is dat
eigenlijk integraal samenwerken? En hoe doe je dat nou? En
welke hulpmiddelen kun je daar voor inzetten? Veel vragen waar
wij graag met onze opdrachtgevers met open vizier over van
gedachten (willen) wisselen. Lees verder>>

Natuur- en recreactiepark Nauerna
Landschap Noord-Holland en HB Adviesbureau hebben
gezamenlijk van NV Afvalzorg Holding de opdracht verkregen
voor het maken van een ontwerp voor het toekomstige openbare
natuur- en recreatiegebied op een gedeelte van de huidige
stortlocatie Nauerna te Assendelft. Lees verder>>

AZ kiest voor HB Adviesbureau
Hoedt, Haye, Haps, Dos Santos: steeds meer jeugdspelers van
AZ stomen door naar het eerste elftal of naar andere betaalde
voetbalclubs. Niet verwonderlijk dus dat de club dit seizoen weer
is genomineerd voor de Rinus Michels Award voor beste
jeugdopleiding van Nederland. En met straks het nieuwe AFAS
Trainingscomplex in de Zaanstreek valt nog veel meer toptalent
te verwachten. Lees verder >>

Wegbeheerders vinden steeds vaker de weg
naar HB Adviesbureau
Het nu en in de toekomst goed inzichtelijke hebben en houden
van het wegenareaal is voor gemeenten een belangrijke primaire
taak. Goed wegbeheer resulteert in een systematische wijze van
plannen, budgetteren, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten
die erop gericht zijn dat de weg zijn bestaande functie kan blijven
vervullen. Lees verder>>

Na Omsk en Yichun nu naar Plovdiv
Vorig jaar zijn landmeetkundig medewerkers van HB
Adviesbureau in Omsk (Rusland) en Yichun (China) geweest.
Afgelopen mei is landmeetkundig medewerker Tom Breed met
het team van architect Sander Douma afgereisd naar Plovdiv
(Bulgarije). Vanuit zijn voorliefde voor de wielersport reist
architect Sander Douma de wereld over om zijn zelf ontworpen
wielerbanen in te bouwen voor wedstrijden in
sportaccommodaties.
Lees verder>>

Advies bodemkwaliteit bij verkoop
(gemeentelijke) grondpercelen
In het kader van aan- en verkoop van terreinen bestaan er geen
wettelijke verplichtingen om een bodemonderzoek uit te (laten)
voeren. Toch wordt bij de meeste (grond)transacties gevraagd
naar een bodemonderzoek om na te gaan of er wellicht een
'onzichtbaar' financieel risico is en voor een mogelijke
toekomstige omgevingsvergunning. Lees verder>>
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