
LANDGRAAF
LICHTENBERG

Arubastraat – Bonairestraat – Curaçaostraat –  

Baronstraat – Lichtenbergerstraat – Markiesstraat –  

Koninginneplein – Keizerstraat – Burggraafstraat –  

Heggenstraat – Jonkheerstraat – Hertogstraat -  

Ridderstraat

UW WOONGIDS!
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Bij HEEMwonen zorgen we dat uw huis een thuis is. Een plek waar u 
zich op uw gemak voelt, waar u prettig en veilig kunt wonen, in een 
fijne wijk. Daar hoort een goed onderhouden, duurzame woning bij. 

Wij wensen u veel 
woonplezier in uw
duurzame woning
in Lichtenberg!

Uw huis heeft een goed geïsoleerd  

dak met zonnepanelen en ook de 

spouwmuren zijn geïsoleerd. Er zijn 

kozijnen met driedubbel glas en veilig 

hang- en sluitwerk geplaatst. Ook 

heeft uw woning een mechanisch 

ventilatiesysteem. 

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u 

prettig woont in een gezonde omgeving. 

Ze zijn ook goed voor het milieu én uw 

portemonnee. In deze gids leggen we 

enkele belangrijke zaken over uw woning 

uit en geven we tips. Heeft u daarna  

nog vragen, neem dan gerust contact  

op. Wij helpen u graag.  

Dit leest u in deze gids:

4 | Ramen en kozijnen 

6  |  Ventilatie 

9  |  Thermostaat  

10  |  Zonnepanelen

12  |  Handige tips  

14  |  Klussen in uw woning

Welkom in uw  
duurzame woning!

Mevrouw Gobbels:  

“Ik woon al 50 jaar hier. De wijk 
is in de loop der jaren veranderd. 
Toch voel ik mij hier nog steeds 
thuis. Na de renovatie zien de 
woningen er van de buitenkant 
heel mooi uit. Ze hebben de gevel 
schoongemaakt. De stenen zien 
er weer uit als nieuw!”



4 | Landgraaf, Lichtenberg 5 | Landgraaf, Lichtenberg

De raamkozijnen zijn  
vervangen door nieuwe kunststof 
kozijnen. Ze zijn voorzien van 
ventilatieroosters en goed 
isolerend, driedubbel glas. Het 
is niet toegestaan om in het 
kunststof kozijn te boren of 
schroeven. Plak ook geen folie 
op het raam. Er kan namelijk 
een breuk in het glas ontstaan. 
Dat gebeurt meestal bij grote 
temperatuurverschillen, 
bijvoorbeeld als de zon lang op 
het raam schijnt. Het gedeelte 
van het glas waar de folie zit, 
wordt warmer dan de rest van 
het glas. Zo kan er een breuk 
ontstaan. Dit valt niet onder de 
garantie. De kosten voor het 
herstellen van het glas moet 
u als huurder zelf betalen.

Ramen en kozijnen
1. Draaikiepraam 

Met de kruk kunt u een draaikiepraam 

op kiepstand zetten om de ruimte 

te ventileren. Draai de kruk hiervoor 

omhoog. Draai de kruk naar beneden als 

u het raam sluit. Wilt u het raam helemaal 

openen, zet de kruk dan in horizontale 

stand. Het raam draait naar binnen open. 

2. Stolpraam 

In twee slaapkamers heeft u een 

stolpraam. Dat is een raam met één grote 

opening. Met de kruk opent u één zijde, 

net zoals een draaikiepraam. Wilt u ook 

het andere raam volledig openzetten, 

draai de hendel ervan dan naar boven. 

Wilt u het stolpraam weer dichtmaken, 

vergrendel dan eerst het ene raam door 

de hendel naar de beneden te doen. 

Vervolgens sluit u met de kruk het  

andere raam.

3. Schoonmaken 

Als u de ramen reinigt, denk dan ook aan 

de rubbers van de kozijnen. Ook is het 

belangrijk dat de afwateringsleuf altijd 

schoon en open blijft. Deze sleuf zorgt dat 

het water naar buiten kan en nooit naar 

binnenkomt. Het schoonmaken van de 

rubbers en de sleuf kan met een vochtige 

doek. Schoonmaakmiddel toevoegen is 

niet nodig.

Als u de ramen 
op kiep zet, denk 
dan ook aan uw 
veiligheid. Draai de 
sleutel om, haal de 
sleutel uit het slot en 
berg deze op. Zo kan 
niemand van buiten 
uw raam openen.

2

3

1
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Goed ventileren is belangrijk.  
Het houdt uw huis aangenaam en 
gezond. Als u elke dag de ramen 
even open zet, zorgt u voor 
natuurlijke frisse lucht in huis. 
Maar er zijn nog meer manieren 
om uw huis te ventileren, ook  
als u niet thuis bent.

Ventilatieroosters

De raamkozijnen hebben ventilatieroos-

ters. Daarmee zorgt u voor frisse lucht in 

uw huis. De roosters kunt u met de schuif 

open of dicht zetten. Ziet u het groene 

vlak, dan staat het rooster open. Ziet u 

het rode vlak, dan is het dicht. Laat de 

ventilatieroosters bij voorkeur altijd  

openstaan, ook in de winter. Daardoor 

stroomt er altijd frisse lucht naar binnen.

Ventilatie
Mechanisch ventilatiesysteem

Uw woning heeft ook een zuinig 

mechanisch ventilatiesysteem. Dit 

ververst voortdurend de lucht in huis. 

Daarom mag u de stekker hiervan 

nooit uittrekken! Het mechanisch 

ventilatiesysteem is heel stil. Daardoor 

lijkt het soms alsof het niet werkt. Wilt 

u controleren of het systeem het doet, 

houd dan uw hand of een stukje papier  

bij een van de afzuigpunten.

Hoger en lager zetten

Het mechanisch ventilatiesysteem staat 

standaard op automatisch. De sensor in 

de schakelaar meet dan de luchtkwaliteit 

en past hierop de ventilatiehoeveelheid 

aan. U kunt de mechanische ventilatie 

ook handmatig bijstellen om tijdelijk extra 

lucht af te voeren. Dit is slim tijdens het 

douchen en koken. U bedient het systeem 

door op de schakelaar in uw woonkamer 

en badkamer op stand 1, 2 of 3 te drukken. 

•  stand 1: het systeem werkt 10% harder

•  stand 2: het systeem werkt 50% harder

•  stand 3: het systeem werkt 100%. harder 

Na een kwartier gaat het systeem vanzelf 

terug naar de automatische stand.

Schoonmaak

Het systeem zuigt de vervuilde of vochtige 

lucht in uw keuken en badkamer weg via 

afzuigpunten. Maak deze punten eens 

per twee maanden schoon! Dan blijven  

ze goed werken. De afzuigpunten haalt 

u gemakkelijk uit de muur of het plafond. 

U maakt ze schoon met een sopje. De 

binnenkant kunt u met een stofzuiger 

schoonmaken. 

Onderhoud

HEEMwonen onderhoudt eens per twee 

jaar uw mechanisch ventilatiesysteem. 

Als we hiervoor langskomen, maken we 

natuurlijk eerst een afspraak. Voor dit 

onderhoud moeten we op uw vliering  

zijn. Daar staat de ventilatiebox van  

dit systeem.

TIP: 
GEBRUIK BIJ

DOUCHEN, KOKEN, 

EEN FEESTJE EN  

DE WAS DROGEN 

STAND 3
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In uw woonkamer hangt een 
thermostaat. Daarop ziet 
u wat op dat moment de 
kamertemperatuur is. Door  
aan de knop te draaien, kunt 
u de temperatuur verhogen  
of verlagen. 

Kamerthermostaat
Verwarm bewust

Uw woning is goed geïsoleerd. Daardoor 

blijft ‘s winters de warmte beter binnen. 

En in de zomer blijft het koeler. Zet 

uw verwarming alleen aan als u thuis 

bent en kies niet voor een te hoge 

temperatuur. Daarmee bespaart u 

energie en uiteindelijk ook geld. Houd 

de binnendeuren altijd dicht en verwarm 

alleen de kamers waar u veel bent. 

Probeer de verwarming eens een graadje 

lager te zetten dan u nu doet. Als u bezig 

bent, is 19 graden vaak al warm genoeg.

Zet de thermostaat 
’s nachts op 15 
graden, liefst een 
uur voor u naar 
bed gaat.

Marie-Antoinette Pieters en haar dochter Iris:

“We vinden het hier heerlijk wonen.  
De grote tuin is in de zomer een genot! 
We nodigen graag vrienden en familie 
uit voor een barbecue. Nu het huis goed 
is geïsoleerd, is het ook in de winter 
aangenaam in de woning. Het geluid  
van het verkeer horen we bijna niet 
meer. We wonen dichtbij een middelbare 
school. Als de jeugd in alle vroegte op 
hun scooters voorbijkomt, worden wij  
er niet meer wakker van!”
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Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu en uw energierekening. 
De zonnepanelen op uw dak 
wekken elektriciteit op.

Zo werken zonnepanelen

De panelen zijn gekoppeld aan het 

elektriciteitsnet. Bij daglicht wekken 

ze stroom op. Dit gebeurt ook op 

bewolkte dagen: hoe meer licht, des te 

meer elektriciteit wordt opgewekt. De 

hoeveelheid opgewekte energie verschilt 

daardoor per seizoen en per jaar. Via  

de kWh meter in uw meterkast ziet u  

hoeveel dat is.

Bent u op een zonnige dag niet thuis,  

dan leveren de zonnepanelen meer 

stroom op dan u op dat moment 

verbruikt. U levert dan stroom terug aan 

het elektriciteitsnet. De slimme meter 

in uw meterkast registreert, naast uw 

elektriciteitsverbruik, óók de hoeveelheid 

teruggeleverde stroom.  De zonnepanelen 

wekken in totaal ongeveer 2.475 wattpiek 

per jaar op.

De panelen werken
vanzelf. U hoeft
niets te doen! 
U hoeft ze ook niet
schoon te maken.
Op de zonnepanelen
is namelijk een
vuilafstotende 
coating aangebracht.
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Handige 
tips

Laat LAMPEN 

niet onnodig branden. Doe het licht

uit in ruimtes waar u niet bent. En vervang 

gloeilampen door spaar- of ledlampen. Ze zijn

duurder in aanschaf, maar gaan veel langer mee. 

Daardoor zijn ze uiteindelijk goedkoper.

KOOK met pannen die niet groter zijn dan nodig  

en houd de deksels erop. Heeft u een restje eten 

over? Laat het afkoelen voor u het in de koelkast  

of diepvries legt. Eten ontdooien doet u het  

beste in de koelkast. De kou die vrijkomt,  

wordt gebruikt voor de koeling.

Een WATERBESPARENDE DOUCHEKOP 

bespaart 10 m3 water per jaar én elektriciteit. 

Laat de kraan tijdens het tandenpoetsen 

en scheren niet onnodig lopen. En probeer  

één minuut korter te douchen.

Zet de COMPUTER, TV en RADIO niet op stand-by, 

maar helemaal uit als u ze niet gebruikt. De apparaten 

meermaals aan- en uitdoen is beter dan wanneer 

u ze de hele dag aan laat staan. Gebruik ook geen 

screensaver. Die verbruikt meer energie dan een 

doorsnee computerprogramma.

HOUD RAMEN EN DEUREN DICHT als het buiten 

warm is. Doe ook de gordijnen of zonwering dicht. 

Daardoor blijft de warmte buiten. ’s Nachts is het 

buiten koel. Zet ramen open en laat deze koele 

buitenlucht naar binnen komen.

WAS ALLEEN ALS DE TROMMEL VOL IS en  

kies een lagere temperatuur. Centrifugeer met 1000 

toeren per minuut of meer voordat u de was in de 

droger stopt. Dat bespaart 20% energie. De meest 

duurzame manier om de was te drogen, is buiten. 
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Het is belangrijk dat u zich  
thuis voelt in uw huis. Daarom 
mag u de woning naar eigen 
smaak inrichten en veranderen. 
Wat mag altijd? En wanneer heeft 
u onze toestemming nodig? We 
zetten het nog even op een rij.

Dit mag altijd

Zonder onze toestemming mag u de 

binnenmuren schilderen en binnendeuren 

vervangen. Uw tuin mag u inrichten met 

gras, planten en sierbestrating. Ook bent u 

vrij om bomen en struiken te planten, als 

u maar minimaal 2 meter van de erfgrens 

wegblijft. Een hekwerk of heg plaatsen als 

erfafscheiding mag ook. We verwachten 

wel dat u dat in goed overleg met uw 

buren doet. In veel gevallen hoeft u al 

deze (relatief kleine) veranderingen niet 

ongedaan te maken als u gaat verhuizen.

Hiervoor heeft u toestemming nodig

Wilt u een grotere klus uitvoeren, vraag 

dan eerst toestemming aan HEEMwonen. 

Denk daarbij aan het weghalen van een 

tussenmuur of het vervangen van de 

keuken. Ook als u rolluiken, zonwering 

of screens wilt ophangen of een 

schotelantenne wilt plaatsen, heeft  

u eerst toestemming nodig.

Klussen  
in uw woning

Toestemming vragen gaat heel  

eenvoudig!

Ga naar www.heemwonen.nl/ik-huur/

klussen-in-huis en vul het formulier in. 

U kunt ook bellen met ons Informatiepunt 

via 045 645 44 44. Binnen twee weken 

na uw aanvraag krijgt u bericht. Het is 

mogelijk dat wij eisen stellen, bijvoorbeeld 

aan de materialen die u wilt gebruiken of 

de rolluiken die u wilt bevestigen. Wacht 

dus met klussen totdat u schriftelijk 

toestemming heeft. Meer weten over 

klussen in en rond uw woning? Op onze 

website vindt u de folders ‘Klussen en 

verbeteren’ en ‘Tuinonderhoud  

en achterpaden’.
Denk aan de buren

Wilt u klussen, denk dan altijd aan uw 

buren. Boor, zaag, schuur en timmer op 

werkdagen alleen tussen 8.00 en 22.00  

uur. En op zaterdag en zondag tussen  

10.00 en 18.00 uur. Zorg dat geluiden  

binnen redelijke grenzen blijven.  

Dat houdt het prettig voor iedereen.

Mocht u toch last
hebben van uw
buren, bel gewoon
aan en maak een
vriendelijk praatje.



Colofon 

Deze woongids is een uitgave van HEEMwonen. De informatie  

is zorgvuldig samengesteld op basis van beschikbare gegevens. 

Het is echter niet uitgesloten dat er onjuistheden in staan. 

Hieraan kunt u geen rechten of eisen tot schadevergoeding 

ontlenen. Deze woongids dateert van februari 2020. Gaat u in  

de toekomst verhuizen, laat deze brochure dan achter voor  

de nieuwe bewoners.
Fotografie: Bjorn Frins / Vormgeving: Studio Eikenhorst / Drukwerk: Hamers Grafische Communicatie

HEEMwonen

Bezoekadres: Markt 52, Kerkrade

Postadres: Postbus 135, 6460 AC Kerkrade

Telefoon: 045 645 44 44

E-mail algemeen: info@heemwonen.nl

E-mail reparatieverzoek:  

reparatie@heemwonen.nl  

(voor spoedgevallen belt u 24 uur per dag, 

7 dagen per week met 045 645 44 44)

Openingstijden:  

maandag tot en met vrijdag van  

8.30 tot 17.00 uur

Uw wijkbeheerder

Ad Wetzels is uw wijkbeheerder. Hij is 

uw eerste aanspreekpunt in de wijk.  

Heeft u vragen of opmerkingen over  

uw woonomgeving, spreek hem dan  

gerust aan. U kunt hem bereiken via  

info@heemwonen.nl of 045 645 44 44. 


