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Mijne Ileren,

Winterbijeenkomst, 1977. .

Oorspronketijk gepland. op B januari, nu d-oor bijzond.ere
ornstand.ighed.en gehouden op 29 januarí.
De reden híervan is Tl a1len bekend en het is deze red"en

- de ziekte en het overlijden van onze oprichter/direkteur/
kommi"ssarisr voor sommigen I{.P.C. Maas¡ voor and.eren Harrie
Maas - die zijn stempel heeft ged.rukt op d.atgene, wat zicin
in en rondom ons bedrijf heeft afgespeeld. tijdens de laatste
maanden.

ïIelaas is het zo ð.at. H. Maas niet van II al1en afscheid.
heeft kunnen nemen, zoals hij het yicln' gewenst had..

De oorspronkelijk geplande afscheidsbijeenkomst op 12

d.ecember noest word.en afgezegd" , zod-at slechts een kleine
d.elegatie van U op 28 november aanv¡ezig kon zijn.
Diegenen onder U, te weten in het algenee'n zij, die 12$ jaar
of langer bij ons bed.rijf werkzaam l/aren, zijn getuige
geweest van eerÌ af scheid, de grote nan van d.e lfilna waa.rd.ig.

Vooral om d.e manier, waarop hij zelfs net hoge koorts een
inzet toonde, die het hen nogelijk maakte zijn taak voor díe
dag, zoals ook d.e taak voor zijn leven, af te maken.

Zoals velen weten heeft hij op d.it punt ons al1en een voor-
beeld. geg:even en is d.it één van d.e poten, lraarop ons bed.rijf
stoelt en waard.oor het een van d.e sterkste in ons lanrl ge-
worden is en nog steeds is. Het is waarschÍjnlijk ook dá!-
gene ín hem, wat bij II a1s naaste medewerkers d.irekt is over-
gekomen, waarvan wij a1s d.írektie weten d.at wij er niet tuiten
kunnen en waarvan wij nú stellen, d.at wij hiermee in zijn voet-
spoor zullen tred.en.
Het was soms hard. om voor Wj-lna te werken, maar het leidd.e
tot resultaten, en wij weten heel goed dat het in het
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leven niet alleen hi-erop aankont, maar wíj weten ook d.at

resultaten, op de jufste wijze bereiktr orÌs een stuk zelf-
bewustzijn kunnen schenken en d.us vold.oening, waar wij niet
zonder kunnen.

Dat d.eze hardheict niet zond.er nenselijlcheid hoeft te zijn,
heeft H. Maas ook bewezen. Hij heeft ged.urend.e d.e laatste
maand.en 'i'an zÍjn leven ook regelmatíg aan mij gevraagd. d.it
princípe¡ ook ín de toekornstr hoog te houdenr net
aksent op zijn med.ewerkers van het eerste uur. Eoewel wij
nj.et aan specíale protektie zullen gaan d.oen, neem ik aan d.at

ü deze gedachte kunt billijken.

llat r^¡as er buiten de inzet nog wat HarrÍe Maas onderscheid.d.e

van de vele anderen, d.ie na de oorlog met gelijke kansen een

bedrijf opbouwden?

Ik d,acht dat dat vooral zijn inzicht v¡as. Zijn inzicht in
organisatie en ekonomie, maar ook zijn ínzícn"t in het kiezen
van zíjn med.erverkers en zíjn inzicht on in te spelen op de

nogeli jkheden d"ie zÍch voord.ed.en, .bewust risiko nemend., maar

gokkeri jen vermi jd end..

Het laatste wat hij wenste, vras een soort persoonlijkheid.s-
vereri.ng. i,Jé1 d.eed. het hem goed - en d.at is niet meer d.an

natuurlijk - vanwege zíjn resultaten, ook med.e voor II, er-
kenning te ondervind.en.

Het is d.aarom d.at ik nu een ogenblik stílte vraagr waarbij
ied.er van U een ogenblik kan terugblÍkken op zÍjn ervaringen
met d.e Heer Maas, of , j-nd.j-en dat bij gemm.lge mensen' d.ie wat

later bij lfilma zijn gekomen, niet zo persoonlijk is' stil te
staan bij de gedachte wat mogelijk is door inzet én inzícht
bij elkaar te voegen.
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U weet d.at het gewoonte was op d.eze wi.nterbijeenkomsten stil
te staan bij de vooruÍtzichten van de bouwnijverhej-d én van
d.e Verenigd.e Bedrijven trrlilna én Wilna Weert in het bijzond.er.
Wíj hebben d.e laatste jaren vaker betoogd van een zekere
bezorgheid voor de toekomst. lrtij hebben gesteld dat de

hoeveelheid. werk in Ned.erland achteruit zou gaan en d.at het
van ons bedrijf zou aflnangen hoe wij d.it kond.en opvangen.
Iat klinkt altijd. wat somber en U noet wel eens d.e ged.achte

hebben gehad dat U maar een stelletje pessimistische d.irek-
teuren heeft, d5-e hier jaar in jaar uit op terugkomen.
26 is het natuurlijk niet.
llij kunnen eenvoud.ígweg niets doen aan d.e totale hoeveelheid.
werk in d.e bouwerij in Ned.erland. en wij menen in de laatste
jaren in onze schattingen hiervan vrij goed geschoten te hebben.
Het loopt zeker in volume wat achteruit en het is alleen maar
goed. dat wij dit inzagen en inzien, want daard.oor konden wij
d.e juiste strategie bepalen.
Het optinistische is nu juist, dat dit tot nu toe zo vooï-
treffelijk gebeurt, zodat wij ondanks a1le pessimistj.sche
geluid.en in d.e afgelopen jaren eniook in het komend.e jaar
goede resultaten konden en kunnen boeken.
Het realistische Ís, dat wij daarbij steeds op ons qui-vive
moeten zijn, want als d.e totale tendens neerwaarts 5_s, is
het risiko van uitglijden groter,
En het i.å d.aaron, dat het gezegde van d.e Heer Maas op d.e

vorige winterbijeenkomst: 'tJongens, we moeten proberen d.ie
paar procent ekstra ten opzichte van and.ere bed.rijven eruit
te halen!rr nog steed.s van kracht is.
Dat is helemaal niet pessimistisch; dat is realistisch en

zelfs optimistisch als we zeggen d.at - a1s we d.ie paar
procenten eruit zoud.en hal-en - het ons goed. zal gaan"

Het is natuurlÍ jk zo in de bouwnijverheíd, dat dit van regio
tot regío verschillen kan geven en wij zijn d.ruk d.oend.e om

dit voor de jaren 1979 en 1980, waarvoor wíj vandaag uiteraard
nog niet helemaal klaar zíjn, zo goed. nogelijk op te vangen.
In onze ond.ernemings::aad. hebben dergelijke opmerkingen er al
eens toe geleid. d.at er toch van eni-ge paniek sprake kon zijn.
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Ik nag van d.e hier aanwezigen verv,¡achten, dat zij van mij

wil]en aannemen, dat d.it beslist niet het geval is. Het is
juist 26, d.at wij door nu vooruit te d.enken d.e basis voor

onze aller toekonst leggen en wij vragen om Uw al1er mede-

werk voor d.i.e ekstva ínzel, en d.at ekstra inzicht.

Het ís nisschien goed. U in dit verband" een ind.ruk te geven

van d.atgene, wat wi j in d.e naaste toekonst nog in petto
hebben.

Naast datgene, d.at momenteel in aanbourn' isr gaan wij binnen-

kort starten met woningbouwplannen in Eijsd.en, in Maastrícht,
in d.e Rukker in Heerlen, in Ganzeueid.e in Heerlen, d.e Caumer

in Kerkrade, de Vossener III ín Venlor renovatj-e in Venlo,

nieuwe plannen in Hoogvond.eren in Roermond, centrumplannen ín
lleert, woningbouwplannen in Mook, evenals in Aalst-tr'laalre en

Yalkenswaard., plannen in Ud.en, een plan in Zevenaat, woning-

þouw in Duitsland.
Voorts met aan zekerhei.d grenzend.e waarschijnlijkheid. woning-

bouwplannen in Ðaalhof en Oogtermaas in Maastrich'b, verd.ere

plannen in Roermond. en l{eert , zeet grote uitbreid.ingen in
Eindhoven, nieuwe plannen in Dukenburg en Lindenholt in
Ni jnegen, zeet grote pla.nnen in Arnhem¡ Kronenburg en verd.ere

woningbouwplannen in luitsland..
naarbÍj ís er nog een groot aantal plannen voor d"e naaste toe-
komst, d.ie in vele gemeenten van limburg, Srabant en Geld.erland.

spelen en v¡aarvan mogelijk d.e startd.atum nog niet nauwkeuríg

bepaald.is, r.aar Ìraarvan wii - gpzien onze ervari.ng - toch

mogen aannemen dat zij in grote meerderheid. d.oorgang zullen
vind.en.

lüij neend.en er goed. aan te doen U dit vanclaag te vertellent
zoð.at U met vertrouwen d.e toekonst tegenoet kunt zjen.
Het is evenwel %os dat IIw direktie d.eze vooruitzichten'a1leen
maar kan bli jrren vbo" zien, a1s ze Uw volledige med-ewerking

heeft in die zin, dat wij kwalitatíef en, zowel wat betreft
prod.ukti.e, a1s financi.eel resuftaat goed. blijven werken. Dat

hangt van U a11en af, of U nu werk voorbereidtr uitvoert of
begeleid t.
Het hangt ook af van d.e stafd.iensten van kantoor, nnateríeel-

dienst en betonfabriek, die ons daarbij optinaal hun service
moeten bieden.
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Het laatste woord, d.at de Heer Maas richtte tot ons bedrijft
was kort. Het luid.d.e: rtSamen bouv¡entr.

Degenen onder U, die het 20-jarig bestaan van ons bedrijf hebben

meegemaakt, r¡eten d.at hierbij een boekje werd. ui-tgegeven d.at

heette: ItSamen bouvrenfr .

Samen bour+en betekent overleg, Hieraan zijn wij bij l¡lilma
gewend.. Toch kennen rue bij Wilna ook veel bazen en d.aarvan

zÍtten er hier nogal wat in d.e zaaT, en ni-.t ten onrechte.
We begrijpen dat het niet altijd eenvoudig is veel mensen te
betrekken bij het werk d.oor overleg. Soms kompliceert d.it d.e

zaak en was je a1 klaar geweest voord.at het overleg goed. en

we1 op gang zou zijn gekomen. Het ís d.aarom ook beslÍst niet
onze bed.oeling om te overleggen over álLe zaken. Bepaald.e

beslissingen moeten nu eenmaal snel en vlot genomen kunnen

word.en. Maar a1s het gaat om zalr.en, di-e langer d.oorspelenn

dan is goed overleg meestal zeer vruchtbaar en d.an d.enken wij
aarr overleg met a1 d.egenen, díe d.aarbij betrokken zíjn. )it
hoeft niet ove::dreven te zijn; d.at nag niet op allerleí ôetails
ingaan, maar het moet wé1 gebeuren over wezenlijke zaken d.ie

ons werk betreffen en het is daarom, dat wij werkoverleg tot in
a1le geledingen d.e komend.e jaren op de jui-ste manier zoveel
nogelijk zu11en bevord.eren. trtij kunnen d.it niet zond.er IJw med.e-

werking.

Een ander zeer belangri.jk punt, d.at steed.s meer d.e aand.acht

vraagt, Ís de werkvoorbereid.ing.
Degenen ond.er II, d.íe mj.n of meer in d.e laatste period.e grote
projekten hebben aangezet, weten d.at hierj veel voor komt kÍjken.
Een goede werkvoorbereiding is het hah'ê werk. Een werk d.at

goed. start, kan bíjna niet meer fout gaan. ßezin d.us voor ge

begint en kijk verder d.an alleen d.e eerste paar weken.

3ij de werkvoorbereidíng moeten we eigenlijk al klaar staan
tot en met d.e oplevering. \

Een punt, d.at onze bijzond.ere aand.acht vraagtr is de kwaliteit.
IIet zat I duidelijk zí;n dat men kwaliteit in de ruimste zin van

het u¡oord. moet zj-en, maar daar wij hier voo? een groot gezel-
schap uitvoerders staanr d.ie wij maar zeer zeld.en zo volled.ig
bij elkaar hebben, wil ik hj.er ingaan op het aspekt kwaliteit
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wat d.e uitvoering betreft.
'trlij begrijpen dat wij zonder een bepaald"e nate van produktiviteit
niet tot een red.e1íjk eindresultaat kunnen lconen, maar and.erszins
Ís het zo; dat het verr¡¡erven van nieuwe projekten aIleen maar
nogelijk is indÍen onze kwaliteit tenmi_nste gelijk is aan die
van d.e betere bed.rijven. Dit vraagt veel zorg van zovlel het
uitvoerend. als het toezichthoudend. personeel en wi-j verzoeken
u dit niet a11,1 jd als een tegenstelling te willen zien.
ï/ij vragen het toezichthoud.end. personeel zich te beperken tot
wezenlíjke kwal-iteitsnormen en geen flauwe kul. tlij vragen het
uitvoerend. personeel met deze wezenlijke eisen meer rekening
te houd.en. Hier lígt ons arler belang. Ook hier geld.t: Goed
begonnen is veel- gewonnen.

Goed.e samenwerking tussen toezi.cht en ui.tvoering d.irekt bij d.e
start van d.e eerste woningen voor ied.er onderd.eel, brengt bijna
nooit ekstra kosten met zich mee, naaï geeft altijd. goed.e resul_
taten. Ðenkt II hierbij ook vooral aan de uitvoering van
onderaannemers, die, eenmaal op het goede spoor gezet bij de
eerste woningen, meestal goed. werk blijven leveren en r¿aar II
dan ook veel minder onkijken en werk aan heeft als wanneer men
het maar laat 1open, waarbij ik niet hoef te wijzen op d.e pro-
blemen van het herstellen van d.e fouten d.oor a1 deze mensen
gedurend.e d.e oplevering of daarna.

3ij de voorbereid.ing van d.e werkzaamhed.en j.s vooral d.e werf
en de materieeldíenst nauw betrokken. Ðeze mensen uit Nederweert
zi.jn momenteel z1$aar belast, doord.at de zustermaatschappijen
elders in het land - gelukkigerwijs - sterlc uitbreiden
en hen d.us veel werk bezorgen.
Dat neemt niet weg d.at wij van de werf moe.ben blijven eisen
dat z,ii 1O0% díensten verleent.
Het is er voor hen met alle variëteiten in de bouwwereld. van
de laatste jaren en d.e naaste toekonst niet genakkelijker op
geword.en" Het vergt veel aanpassing en uitzoeken.
Hetzelfd.e kan gezegd. v¡orden van d.e prefab betonfabriek.
Toch hebben beid.e d.iensten d.e laatste period.en we1 red.en tot
bezorgd.heid. gegeven wanneer men d.e ei-ndresultaten en nakalku-
laties van werken bestud.eert.
Een van d.e onderd.elen, waarin wilna altijd. sterk is geweest,
is buiten c1e organisatie ook kostenbewaking geweest en het is
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duidelijk dat deze kostenbewaking zich ook uitstrekt tot d.e

materieeld.ienst en d.e betonfabri.ek.
Het is nu d.e bedoeling - en betonfabriek en d.ienst nateri.eel
stemmen daar ook mee i.n - d.at voor d.i-e onderd.elen, d.íe op een
redelijke manier van te voren te bekijken zÍjn, bindend.e
príjzen worri.en afgegeven. Aan u, heren ui.tvoerd.ers, de taak
te kontroleren of men zich hieraan houd.t en te zorgen d.at men

zich eraan kán houden.
Ðe d.iverse ingediend.e fakturen d"ienen gekontroleerd. te worden
als waren ze ingediend. d.oor ond.eràanr.emeïs, die niet tot ons
koncern behoren.
wanneer met name de kos'bencijfers op de werken van de materieel-
dienst een bron van zorgen warerr, darr zijn dit zeker ook d.e

kosten van materialen. was het jarenlang zo¡ d.at deze kosten
redelijk positief uitlcwamenn het afgelopen jaar heeft zich helaas
gekenmerkt d.oor verbrui.k van materi.aal, d.at op zrn ninst d.e

vraag opiuerpt, of wel nauwgezet te werk is gegaan. Het is dood.-
zond.e als gunstige ínkoopvooï\¡¡aard.en van de afdeling inkoop
teniet word.en gedaan d.oor grote verliezen in hoeveelhed.en.
lr¡Íj zul1en voortaan bij tussenl<arkulatíes meer acht hier op
siaan d.an vroeger, zod.at wij reed.s in een beginstad.ium op d.e

hoogte zijn van de stand. van zaken.
Maar het belangrijkste j.s natuurlijk dat men op het wer:k die
maatregelen treft, die nodig zijn om onoord.eelkund.ig verbruik
te voorlcomen, kansen op d.iefstal te beperlcen; ook het afroepen
en kontroleren kan beter verzoïgd. worden. Met name ís het
beslÍst niet nod.ig aan alle wensen van leveranciers ten aanzien
van leveranties te vold.oen, zod.at ti met enorme hoeveelhed.en
op uw werk zit, terwijl een euvel, dat zond.ermeer d.uidelijk
bliikt uit r'¡at geleverd is, dat net rìame hout vaak misbruikt word.t,
d.w.z. dat aanwezige latten en platen gebruikt word.en voor datgene
h¡aarvoor ze oorspronkelijk niet bed.oeld. vraren, zoð.at er enoïm
zaagverlies optreed.t. \

Het verschil tussen d.atgene wat volgens bestek en begroting
nod.i-g i-s, en d.atgene, wat gebruikt word.t, is soms zeer groot.
wij vragen ons af, of ook bij dit soort materiaal n ogelijk veel
kleÍne diefstallen voorkomen van rensen d.ie klussen doerr.
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IIet is in onze maatschappij helaas zo, dat lang niet altijd-

gezegd. kan worden d.at de paard-en, d'ie de haver verd'ienent

deze ook krijgen.
lilij d.ienen evenv¡el te proberen j.n ons saLarisbeleid' toch

erkenning te geverÌ aan d.atgene, d.at verricht word"t. Dat zal

mÍsschj-en niet alti jd op korte ternijn 1OO/" korrekt z¡in,

maar komt er op d.e wat langere d-uur altijd' uit'
lÄJij zijn van plan in d.e komend.e jaren d.aarmee door te gaant

waarbij wij bij de beoordeling uiteraard in incidentele mee- en

tegenvallers zoveel mogelíjk zullen elíníneren.
Wij probelen hierbij ook tot een steeds betere beoord-eling te

komen van a1le medewerkers en wij verzoeken U hieraan persoonlijk

mee te werken op Üw afd.eling en d-e diverse werken'

Het is ons wat dÍe haver betreft ook redelijk gelulct om dit
te d.oen, omd.at, zoals reed.s eerder gezegd., uíi ook over 1976

aIs Wilma hieert goede financiële resultaten hebben bereikt
en wij oolc voor 1977 op zijn minst redelijke resultaten ver-

wachteno

Een algemene tendens d.aarbij is d.at uitschieters naar boven

in het huid.ige tijdsbestek praktisch niet meer voorkomen'

maaT d.at wij gelukkig d.oor ons a1ler inzet ook echte z\IaTe

verliescijfers weten te vernijd.en.

Punt ve;n z"oîg, blijft uiteraard ðe steeds stijgende post

algemene kosten, die voor een zeeT groot d'eel uit salarissen

bestaat en daard.oor natuurlijk ook steed.s stijgende i.s.
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In het lvfaastri-chtse kunnon we gelukkig weer spreken wan

een opleving cle.r actiwiteiten" Via het gereed komen van
tt plan DaaLhof ín ,74 is in jirlí een aanvang gemaakt

met cle eerste lrroníngwetwoningen i-r¡ De Heeg (totaal- + 11OO

st.). I{et niet aansluíten wan d.eze 2 grote uÍtbreidirrgs-
plannen heeft voor eníge aan maastríctrt werknochte onder
U met zích mede gebracht hun taak eLders in Nederlandt

ia zel-fs in het buítenl-and, te moeten gaan uitvoeren.
Illij ervoeren Ìret al-s p]-ezíerig dat dcze ietwat noodge-

dwongen fLexibílíteit bíi U aanwezíg bJ-eelc te ziin.

Tussentijds ls er nafuur:liJk nlet niets gebeurd Ín }"Iaas-

trícht. In rt plan Vo1der voLtooíde de Heer Vertragen de

62 rsoningen van B.V. Ei.genliaard en inmíddel-s is híJ
gestart met cle lçZ en bejaarden woningen voor B.V. Amby

en daarop aansluitend.r of moet ík zeggen net níet aansl-uí-

tend, <le 20 flats voor B.V. Mathias. Dveneens ln 't'Iol-der

kwamen orlrv" cle heer Ubagtrs de 65 verkoopwonl-ngen nagenoeg

gereed..Den noeilíjk en.ínteressant proJekt in díwerse
opzich*en voor mení6ç Wílma*man.

Dtrr., Ubaghs moet tt momenteel- wat kalmer aan doen. Wíi

wensen hem sterkte en tropen dat hii spoedig weer de oude

zaL zijn.
Het tr¿eetal_, de treren custers en Rondaghr maakte oen

goede start met het ingerrilclcel-de complex beJaarden- en

eengezilswoningen in l{eugemo Omstreeks augustus nam de

heer Rondagh het werk over en de opleveri ng treeft .inmid-
dels plaats gevonden"
Momenteel- g'aat z In belangstelJ-ing troofdzakelíik naar een

verbouwinkje van het pand Voss in Maastrl-cht tot Bankge-

bouw (tocfr nog ruim een haLf mil"Joen) totdat haLf februarí
gestart wordt met 41 woning:en in de groei--gemeente Eysden"
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De resul-taten híervari en do contakten net de opdrachtgever
zullen bepalenc zijn of r*iJ voor de toekomst een nieuwe
vaste kl-ant erbij trebbeno Succes.
Omstreeks de Bourtvalcvakanties ís' de treer Custers gestart
met de eerste 'à14 laagbouvrwonfngen in de Heego Bl-ubber
schijnt in MaastrLcht onvermijdel-ijk te zíJno maar de
moeil-ijkh.eden hier zJ.jn toch bljzonder groot. Dat desondanlcs
de geplande produktíe toch nagenoeg gehaaLd wordt, ís een
compJ-iment vcor het gehele team dat zi.eb met; de ÏIeeg bez:..g
troudt.
Na tt gereecl ko¡nen van het Gak-kantoor ín Heerl-en is de
CÍty-flat door de treer Th, Jorígas fn uitwoeríng gêrlomen.

I{et schema Ís krap, maar lnmiddel-s bent U ook al aan het
afwerlcen van d,e eerste woni.ngen.
Eínd van dit Jaar zaL oolc dít pnoJekt rr¡eer toegevoegd rvorden
aan de zo Langzamerhand indrukv¡ekkende l-Íjst van ondor uw

J-eíding uitgovoerde projekten
Ifeer torug Ln Maastricht ís de lieer'It{ol-in, waar }ríJ de
eerste fase van tret saneringsprojekt Oostermaas totaaL
! 25A rrroníngen ter trand nam. Tn april- zaL rt zover zijn, dat
t t materj-eel- + ploegen van de Heeg woor U ter beschíkking
staan, zodat U dan de geLeg:enheid heeft de produlctíe op
te voeren.
ïn de selctor renovatie gaat de Hr. Goossens onverstoord
door. De problemen bij de 46 woningen aan de Statensíngel
zijn groter dan bij de vorige groepeno Maar eerder heb ík
reeds gezegd dat rt €:oede l-essen voor ons al-Len zíjn.
Dit was dan een extra goede l-es on niet voor nlets, want
er zijn nog dÍ.versè renovatíe-projekten ln voorbereiding.
Niettemin pilcte U er 7 wonlngen ín Amby al-s tur.,sendoortJe
ÞaJ.
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Straks aL mel-ding gemaakt dat eníge Uwer naar tt Buítenland
glngen, I'IeL ín augustus startte de heer Bastíngs in Brussel
met een projel,;t var:. Luma Gestio, 11r+ apartementen, 2 kant oor/
r+íntcel-1agen en een onder6:rond,se parkin6ço ,n moel-1-íjke klus
met daarbij extra de probl-emen, dÍ.e tt rrrerke¡r in Buítenl_and
met zictt meebrengt. Het gaat trun goed af tot nu toe, spe-
cíaal- aLs het er op aan komst lets te regeJ-en met de r?Bel_se

Gendarnr€rttt 
"

Verbour*ingen ziJn normaal- gesproken voor ons bedrijf mínder
lnteressante zalcex:r. Dctrter vanuit een oogpunt van organJ-satle
en lclantenbindíng lcan eetL zergvuJ.díge uitwoerj-ng van groot
belang zijn. In dit kader gezien heeft de l-eer Steuten zijn
taak goed uítgevoerd., biJ de j-nmíddel-s gereedgekomen
verbour+ing van de recreatiezaaL van het beJaa.rden-centrum
Mal-berg.
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'Iussen zi-jn drrrkke werkzaamheden al,s lid van de ondernemingsraad

door wist de heer van Montfort af en toe ook nog een ogenblikje
te vinden om 255 woningen in Treebeek te bouwen. Helaas was er

hier een stagnatie, overigens geheel buiten zLin schuld' maar

het belarrgrijkste is, dat het tot volle tevredenheid van de bouv¡-

verenigj-ng en met goede resultat.en wordt gewerkt.

De renovatie van de 25 wonj-ngen Coor hulpuitvoerder Notermans

was geen sinicure en moet dan ook gezi-en v¡or:den wat ons betreft
als een wj-ssel. op de toekomst, te weten het behouden van deze

opdraclttgever.
Hetzelfde geldt voor de 24 woningen te Welten, waar wij de naam

van de uitvoerder, Weltens, konden aanpassen aan het projekt'
via welk werk wij hopen dat ook de Volkswoning in de toekomst

met ons za1 blijven bouwen.

AIs eer mag genoemd worden de bouw van een 2e kantoor voor een

bouwvereniging in l{eerlen, te weten nu Voor onze oude vrienden
van de Heerlerbaan.
Op dit werk kon uitvoerder Boosten zich eens met hart en zieL

uitleven op iets anders dan woningbouw.

Een van de zwaarste taken v¡erd dit jaar gegund aan uitvoerder
Gulpers, die in l(erkrade (Terwinselen) 135 woningen moet bouwen

voor Nationale Nederlanden in een rekordtijd, te weten één

kalenderjaar. Ook hier ging heiaas iets mis en wel met de

leverancier van cle stenen. Maar het z,iet- er desondanks naar uit
dat wij dicht bij ons doel zullen komen: ongeveer de helft is
reeds opgeleverd.

Een ander behoorlijk, maar ook een bijzonder interessant projekt
j-n Kerkrade is het centrumprojekt met daarin een kultureel cenLrum,

parkeergarage, winkels en 101 wonirrgen. Dit is in goede handen bij
onze heer Zorenc, die inmiddels al heel wat ten beste getoond heeft
en waarvan de kwaliteít aIs altijd gezien mag worden.

Hem wachten noq vele zorgen, omdat in een dergelijk gekombineerd

projekt er vele beslissingen genomen worden' \,vaarvan de opdracht-
gever zu vaak het liefst zo lang mogelijk uitstellen en de átt-
nemer het juist andersom zou willen"

?
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voor onze heer x. zit het "zoete leventje" in sinnersdorf er
bijna op. Hij heeft ars eerste zijn kop mogen ui-tsteken in de
"Heimat", onderlang niet alti-jd gunstige omstandigheden, vooral
ten aanzien van de opd,rachtgever. Toch ziet het ernaar uit dat
het ej-ndresultaat, zowel in natura a1s financÍeelr €r rederijk
goed uit zaL komen en bovendien hebben wij er enorm veel geleerd.
onze heer Frantzen heeft ten aanzien van alles wat wij meemaakten
een zogenaamd zwartboek vervaardigd, vraarvan hij samen met
dhr. Gordijn en de toekomstige uitvcrerclers veel gebru1k van zaL
kunnen maken ten behoeve van een nog beter resultaat.

Een bijzonder leuk, zij het niet eenvoudigi, konpleks was het
deel van uitvoerder Massot in Ubach over l¡lorms. ïk moet bekennen
dat ik deze woniugen alleen noq maar aan de bui-tenkant gezien heb,
maar ook hier is met verstand en beleid gewerkt, getuige de
resul ta ten

f n Vaals was dhr. Nelissen \¡/eer eens op het oude nest
streken en wist hij 56 woningen te bouwen met, als ik
heb, maar éên man eigen personeel in dienst.

neerge-
het wel

Tenslotte !\¡eer terug in lr/eert.
Het kompleks Boshoven wordt verder vortooid. Dhr. Beeren, die
hier nu a1 gerui-me tijd zix, wist de groep van 107 woningwet-
wonlngen praktisch te voltooien, terwijl een tweetal groepen
verkoopvroningen worden afgebouwd of in bewerking genomen.
Met name door deze premiewoningen wordt de wijk aanzienlijk
verbeterd. Het is alleen jammer dat de woningwetwoningen door
hun architektuur er wat eentonig uitzien, want voor de rest
wordt dit kwa indeling, zower van wonj-ngen a1s wijk, beslist
een goed leefbaa:: geheel vormt

Mijne heren,
u zult straks van dhr. Romijn nog een vervolg krijgen: de
werken i-n uitvoering i-n Noord en Midden van ons rayon.
rk zou nu graag over willen gaan tot. een aantal mededelingen
betreffende jubilea en promoties.


