INSPECTIE

WEGINSPECTIE

M.J. Oomen Weginspectie,
kwaliteit zonder hiaten

Wegen vormen een belangrijk onderdeel van de
openbare ruimte. Burgers en bedrijven maken
dagelijks gebruik van deze voorziening. Het is dus
van groot belang om de kwaliteit ervan op peil te
houden. Juist vanwege dat intensieve gebruik zijn
wegen echter meer aan kwaliteitsverloop onderhevig dan andere vormen van infrastructuur. Die
problematiek vraagt van u als beheerder dan ook
extra aandacht en zorg. Een volledig inzicht in de
bestaande kwaliteit en het kwaliteitsverloop is
noodzakelijk. Als specialist in weginspecties biedt
M.J. Oomen u kwaliteit zonder hiaten, in een
sluitend systeem voor optimaal wegbeheer.
Om u een volledig inzicht te geven, zet M.J. Oomen diverse
inspectiemethoden in. De weginspecties worden door
ervaren en gediplomeerde inspecteurs uitgevoerd.
Zij werken conform de laatste CROW-systematiek.
Èn, minstens zo belangrijk, zij werken met de aandacht en
de gedrevenheid van echte vakmensen.
Ernstige schade wegmeubilair

Tijdens de weginspecties maken de inspecteurs gebruik
van een tablet-PC. Hierop beschikken zij over een GBKN,
een gekoppelde kaart aan een database èn speciaal
ontwikkelde software voor opname Klein Onderhoud. Ook
voor alle voorkomende inventarisaties van objecten in de
openbare ruimte kunt u bij ons terecht. Hiervoor beschikken onze inspecteurs over moderne GIS software.
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Klein onderhoud (KO) inspectie

‘Live’ inzicht met de Infra-Viewer
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Bel 0168 - 35 65 70 voor het maken van een afspraak.
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