NORMKAART

versie 4.1

Omgeving
Een Bewuste Bouwer probeert hinder voor en hinderbeleving van de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Bouwplaats medewerkers zijn zich bewust van de impact
van hun handelen op mens, flora en fauna in de omgeving.
Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de
bouw en gaan zorgvuldig om met vragen, klachten en tips
vanuit de omgeving.

Maatregelen
Op de norm
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Boven de norm

Bouwhinder voor de omgeving wordt beperkt.
Geluidshinder van niet-bouwgerelateerde werkzaamheden wordt beperkt.
Een omgevingsscan is uitgevoerd.
Flora en fauna worden beschermd.
Op en rond de bouwplaats is aandacht voor kwetsbare
mensen.
De privacy van de omgeving wordt gerespecteerd.
Het is duidelijk wie het verantwoordelijke bedrijf en
aanspreekpunt zijn.
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Bouwhinder voor de omgeving wordt extra beperkt.
De effecten van bouwhinder worden gemonitord en
gemeten.
De omgevingsscan is verder uitgewerkt op specifieke
issues, waarmee maatwerk wordt geleverd.
De parkeergelegenheid voor bouwplaats medewerkers
en bezoekers vormt geen belemmering voor direct
omwonenden.
De bouwplaats maakt gebruik van lokale diensten.

Bewustwording & Communicatie
Op de norm
De bouwplaats en de bouwplaats medewerkers profileren
zich als Bewuste Bouwer.
● De omgeving is vooraf en wordt tijdens de werkzaamheden geïnformeerd over het project; tijdstip, tijdsduur,
plaats en soort hinder.
•● Contactmogelijkheden met de bouwplaats zijn laagdrempelig.
● De banner van Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers
is zichtbaar opgehangen, zodat eenvoudig meldingen
kunnen worden gedaan.
● Meldingen worden zorgvuldig opgepakt.
● Meldingen worden gedeeld met de bouwplaats medewerkers.
●

Boven de norm
●

●

●

●
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Projectinformatie is beschikbaar voor omwonenden en
voorbijgangers.
Het bouwbedrijf of de bouwplaats is 24-uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar om calamiteiten te melden.
De bouwplaats is transparant naar de omgeving over
klachten en complimenten.
Omwonenden worden geïnformeerd over maatregelen
voor beperking van bouwhinder.
De bouwplaats verantwoordelijken communiceren extra
met de omgeving over de voortgang van de (bouw-)
werkzaamheden en eventuele incidenten.

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

