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Otoczenie

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) stara się jak najbardziej ograniczyć wszelkie niedogodności i uciążliwe doświadczenia dla osób przebywających w otoczeniu budowy. Pracownicy budowy muszą być świadomi tego, w jaki
sposób ich działania wpływają na ludzi, zwierzęta i roślinność w okolicy. Mają aktywnie komunikować się z okolicznymi mieszkańcami przed rozpoczęciem i w trakcie budowy, a także ze zrozumieniem przyjmować od nich wszelkie
pytania, skargi i wskazówki.

Środki
Zgodnie z normą
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O
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O
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Powyżej normy

Zadbano o to, by budowa była jak najmniej uciążliwa dla
otoczenia.
Ogranicza się uciążliwy hałas powodowany przez działania inne niż budowlane.
Przeprowadzono analizę środowiskową.
Zadbano o ochronę flory i fauny.
Na placu budowy i w jego otoczeniu zwraca się uwagę
na osoby niepełnosprawne i wrażliwe.
Szanowana jest prywatność okolicznych mieszkańców.
Wiadome jest, kto jest firmą odpowiedzialną za budowę, i do kogo należy się zwracać.
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Podjęto dodatkowe starania ku temu, by budowa była
jak najmniej uciążliwa dla otoczenia.
Skutki wynikające z uciążliwości, jakie powoduje budowa, są monitorowane i mierzone.
Przeprowadzona jest dogłębniejsza analiza środowiskowa pod kątem konkretnych zagadnień, dzięki czemu
zapewnia się rozwiązania dostosowane do sytuacji.
Miejsca parkowania dla pracowników budowy i osób
odwiedzających nie utrudniają życia okolicznym mieszkańcom.
Plac budowy korzysta z lokalnych usług.

Budowanie świadomości i komunikacja
Zgodnie z normą
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Zarząd placu budowy i pracownicy budowy komunikują,
że postępują zgodnie z zasadami Świadomych Budowlańców.
Mieszkańcy okolicy są przed rozpoczęciem budowy i w jej
trakcie informowani o projekcie: o godzinach pracy, okresie
realizacji, lokalizacji i rodzaju możliwych niedogodności.
Można łatwo nawiązać kontakt z zarządem placu budowy.
W widocznym miejscu wywieszony jest baner Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers, aby mieszkańcy okolicy
mogli łatwo dokonywać zgłoszeń.
Zgłoszenia są bardzo uważnie rozpatrywane.
O zgłoszeniach są informowani pracownicy budowy.

Powyżej normy
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Informacje o projekcie są dostępne dla okolicznych
mieszkańców i przechodniów.
W nagłych wypadkach firma budowlana lub zarząd placu budowy jest osiągalny do kontaktu przez 24 godziny
na dobę i 7 dni w tygodniu.
Zarząd placu budowy jasno komunikuje się z okolicznymi mieszkańcami w związku z ich skargami i pochwałami.
Okoliczni mieszkańcy są informowani o środkach podjętych w celu ograniczenia niedogodności związanych z
placem budowy.
Osoby odpowiedzialne za plac budowy dodatkowo
komunikują się z mieszkańcami na temat postępu prac
(budowlanych) i ewentualnych incydentów.

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

