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Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Van de Gemeente Gouda heeft Helix Advies de opdracht
gekregen om voor 17 Rijksmonumenten de aanvragen voor de
Sim in orde te maken. Eind 2015 loopt de oude regeling Besluit
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) voor deze
monumenten af.
Alle eigenaren van Rijksmonumenten kunnen vanaf 1 februari
tot en met 31 maart 2015 hun aanvraag voor de Sim indienen. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verbindt richtlijnen aan
het toekennen van de subsidie om een goede uitvoering van het
planmatige onderhoud te garanderen.
Helix Advies kan u ondersteunen bij uw aanvraag van de
Sim voor uw Rijksmonument en het verzorgen van alle
benodigde gegevens die nodig zijn om een goede aanvraag in te
kunnen dienen. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.
Conditiemeting Woningbezit Viveste

Inspecteurs van Helix Advies inspecteren ruim 4.600 woningen
voor woningcorporatie Viveste uit Houten. Tijdens de
voorbereiding is naast het opstellen van een inspectieprotocol en
de uitvoeringsplanning ook gekeken naar de opdeling van
complexen in subcomplexen op basis van variatie in woningtype
en bouwstijl. Inspecteurs zijn begin november 2014 gestart met
het inventariseren van hoeveelheden en het uitvoeren van
conditiemetingen (NEN 2767).
Lees meer
Uit de praktijk - Galerijflats jaren 50 en 60 zijn risicovol
Helix inspecteert regelmatig galerijflats van woningcorporaties. Met
name flats uit de jaren 50 en 60 kunnen problemen geven met de
balkon- en galerijvloeren. Het betreft dan uitkragende betonvloeren die
zonder extra draagconstructie zijn verbonden aan de gevelbalk of
binnenvloer. Naast het feit dat bij deze constructies ernstige
koudebruggen ontstaan, komen ook constructieve problemen voor.

Lees meer

Vooruitblik 2015

Een jaar verloopt anders dan we vooraf voorzien. Dat kun je
goed zien als je uitkomsten met oorspronkelijke verwachtingen
vergelijkt. Twee jaar geleden hadden we niet verwacht dat we in
die periode met meer dan 10 medewerkers zouden groeien. Toch
is dat gebeurd. Sindsdien zijn we ambitieuzer geworden. In de
markt gaat het nog stroef. Maar doordat we een goede club met
deskundige mensen hebben, worden de kwaliteit van ons werk en
de persoonlijke inzet steeds hoog gewaardeerd. Hierop kunnen
we verder bouwen. Lees meer
Helix Advies zoekt een Technisch deskundige vastgoed

Wij zoeken een nieuwe collega met veel praktijkkennis van
bestaande gebouwen en infra-objecten. Je werkzaamheden
bestaan uit het opstellen van expert rapporten, onderzoeken van
bouwgebreken en het ontwikkelen van inspectiemethodieken.
Hiertoe is gedegen kennis over het verouderingsgedrag van
bouwmaterialen gewenst. Aanvullende kennis van
(brand)veiligheid, bouwfysica, duurzaam onderhoud en risicoanalyses is een pré. Onder jouw leiding willen we de groep
bouwtechniek verder uitbouwen. Verwacht wordt dat je naast
adviestrajecten ook trainingen gaat verzorgen.
Lees meer
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Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrief van ons ontvangen, klik dan hier om u af te melden.
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