
  

       

 

 

   

                 

Nieuwsbrief 6 

Voor u ligt de 6e nieuwsbrief van ‘Energiek Heilust’. 

HEEMwonen wil u hiermee informeren over het 

laatste nieuws en de voortgang van het project. Wij 

streven ernaar deze nieuwsbrief iedere twee maan-

den uit te brengen.  

 

 

 

 

Contact  

Projectleider:    Edith Costongs / Hub Moonen 

Wijkconsulent:  Jan Pieter Bovendorp  

Tel. Nr.     (045) 645 44 44  

E-mail:        info@heemwonen.nl                    

                            energiekheilust@smeetsbouw.nl 

Facebook           facebook.com/EnergiekHeilust/ 
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Interesse in een stukje tuin? 
Heeft u geen tuin maar zou u wel graag uw eigen 

groenten en/of fruit verbouwen? Wij willen graag 

onderzoeken of er interesse is in een moestuintje in 

de Heilust. Bij voldoende interesse kijken we hoe wit 

vorm kunnen geven.  

Stuur een e-mail naar info@heemwonen.nl met als 

onderwerp: ‘moestuin Heilust’. In het bericht kunt u 

dan aangeven of u wel of geen interesse hebt in een 

moestuin. Graag uw naam en adres erbij vermelden.  

 

 

Stand van zaken 

De tweede fase loopt via de planning. Zoals het er nu 

uitziet is het modelblok met de duplexwoningen aan 

de Lupinestraat eind februari 2019 klaar. We gaan nu 

de winterperiode in. Dit kan voor het werk wat we 

graag willen doen vertraging opleveren. We hopen 

op uw begrip daarvoor. 

Hekwerken 

Edith Costongs en Jan Pieter Bovendorp brengen nu 

bezoeken aan de woningen die klaar zijn. Tijdens het 

bezoek kunt u kiezen om uw hekwerk langs het brandpad 

of stoep te laten vervangen. We verwachten in het 

voorjaar te starten met het aanbrengen van de 

hekwerken.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Vragen of niet tevreden?  
Smeets Bouw voert de werkzaamheden voor ons uit. 

Zij doen hun best om dit zo goed mogelijk te doen. 

Heeft u een klacht of heeft u vragen? Meld u dan bij 

Smeets Bouw. Vanaf oktober vindt u de uitvoerder 

in of nabij de bouwkeet aan de Gladiolenstraat (t.o. 

huisnummer 159). Of bel met 06-54650350 of mail 

naar energiekheilust@smeetsbouw.nl.  

Vragenuurtje  

Voor uw vragen en opmerkingen kunt u terecht in de 

Hyacintstraat 24. Hier kunt u iedere vrijdag van 10 - 

11 uur langskomen voor algemene vragen of 

gewoon voor een rustmoment. Ook Tautus zal daar 

aanwezig zijn voor al uw vragen over de 

zonnepanelen. Bovendien kunt u van deze woning 

gebruik maken om te douchen als uw badkamer 

wordt gerenoveerd.     

 

 

               

 

 

 

 



  

 

 

 

Feestje afronding fase 1  
Op 2 november vierden we samen met bewoners en  

SMEETS BOUW de afronding van de eerste fase van 

‘Energiek Heilust’. Ook keken we terug op wat er 

allemaal al gedaan is en vooruit op wat er nog gaat 

komen. Bewoners gaven ons ook waardevolle tips en 

tops mee voor het vervolg.   

 

  

Tuinonderhoud voor €10 per ochtend 

Bent u op leeftijd of heeft u een beperking waardoor 

het tuinonderhoud moeilijk is? Tuin team West staat 

voor u klaar! Kijk op 

www.halteheilust.nl/tuinproject/ voor meer 

informatie of mail naar tuin@halteheilust.nl.    

Helpende handen gevraagd!  
HEEMwonen, Radar, Levanto en SGL willen bewo-

ners in Kerkrade-West met elkaar in contact 

brengen. Heeft u hulp nodig bij uw tuinonderhoud 

of bij de zware boodschappen? Of heeft u behoefte 

aan een praatje? Bel of mail dan met ons!  

Ook als u zelf iets voor een ander wilt betekenen, 

horen wij graag van u! Kijk op www.westwint.nl (bij 

nieuws) voor de contactgegevens of bel ons!  

 

 

Werkgroepen 

HEEMwonen praat regelmatig met enkele mensen 

uit de buurt. Er is een werkgroep tuinen en een 

werkgroep renovatie.  

Werkgroep renovatie 

Op de foto leden van de werkgroep renovatie: 

(v.l.n.r.) Wiel van Gemert (Crocusstraat 20), Annie 

Bothmer, Heinz van der Linden (Hyacintstraat 31), 

Frans Tiggelman (info@choh.nl), Jacques 

Vangeninden (info@CHOH.nl). Niet op de foto: 

Marleen Kroon en Albert Scheffer. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? 

U kunt de leden van de werkgroepen altijd 

aanspreken. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de 

werkzaamheden.   
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