
Projektontwikkeling bij Wilna
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Ðe Heer Van der Sluys begon zijn red"e met een uítvoer5.ge en-íngewikkeld.e

defenitie van projektontwikkeling.
Het gaat bij projek'bontwikkeling met name om de koördinatie van een aantal

aktiviteiten, welke erop g:ericht zíjn een bepaald d.oe1 (het realiseren van

bouwwerken) te bereiken.
Na.deze begpipsafbakening ging de Heer Yan der Sluys op enige aspekten van

de projektontwikkeling in:

Projektontwikkeling bestaat hij de gratie van het voorhanden zijn van

liquid-e nid.d.elen¡ waardoor projekten voor eigen risiko gerealS.se.erd

kunnen word.en, zonder d.at d.aarbij langd.urige g:emeentelijke kred-iet-

proced.ures gevolgd- noeten worden.

Het P.O.-aandeel in d.e omzet van lnlilma lleert ís gestegen van 25/" in
1972 tot 41/" ín 1gT4. In 1975.2a1- dít y', oplopen tot 61.

Ioor d.eze stÍjgíng van het ?oO.-â&od.eel in de omzet van WÍIma \{eert zijn
er steed.s meer liquid.e ni-cld.elen nod.ig om d.eze projekten te fj.nancieren.

Het is d.erhalve van groot belang dat het gelnvesteerd.e kapitaal weer

zo snel mogelijk naay ons bedri jf terugvloeit. Ðj-t kan slechts als het

verkooptenpo op een hoog niveau gehand-haafd. blijft.
Alleen op deze wíjze kan d.e omzet van de ?"0. blijven toenemen"

- Door de vermind"ering van de spanni.ng op d.e woning@arkt zal het meer

no6ç dan voorheen van belang zijn hoge pr5-oriteÍt toe te kennen aan

d.e kwaliteit van onze bour+werker¡.

De P.0. poogt d.e kontrole op d.e kr¡¡aliteit onder meer te verbeteren

via het aanstellen van enkele hoofd.opzíchters.

IÍet afker.lïen van kwalitatief minder¡¡aardige zaker- zal konsekwent

d-oorgevoerd. r,,rorden"
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Effentiever dan welke repressieve maatregel ðan ook Ís d'e

medewerki.ng van het uitvoerend'apparaat bij het realiseren
van kwalitatie f hooswaard.iEe prod.ukten.

Ook pleitte 4e Heer Van der Sluys voor een clemente behandelíng

van kopers, ook als zij tijd.ens het bouwproces wel eens voor

de voeten lopen, bfi de bezíchtiging van hun huÍs"

- Tot slot van zíjn betoog pleÍtte de Heer Tan der Sluys voor

een goed.e ne;zarg, aan onze woningen: rn llilma woning d.íent

giarant te'staan voor kwaliteit en service.


