
  

  

Nieuwsbrief 4 

Voor u ligt de 4e nieuwsbrief van het project 

‘Energiek Lichtenberg’. HEEMwonen en 

Bouwbedrijven Jongen informeren u hiermee 

over het laatste nieuws en de voortgang van 

het project.  

 

 

 

 

Wekelijks inloopspreekuur in de 
modelwoning; Heggenstraat 8 

Maandag van 10:00 – 11: 00 uur.   
      

 

 

Klankbordgroep uitgebreid tot 6 leden! 

Zoals al eerder aangegeven zijn we erg blij met 
de klankbordgroep. HEEMwonen en 
Bouwbedrijven Jongen overleggen regelmatig 
met deze bewoners. Momenteel zijn er 6 leden;  

De heer Robbertsen 
mevrouw Linssen 
mevrouw Thalen 
mevrouw Ribbink 
mevrouw Aarts  
mevrouw Pieters.  

U kunt bij de klankbordgroep terecht met uw 
vragen of opmerkingen over de werkzaamheden.  
U kunt hen bereiken per mail via 
info@heemwonen.nl of gooi uw brief in bij de 
Ridderstraat 18 (de uitvoerderswoning). 

 

Op de foto staan mevrouw Linssen, mevrouw Thalen en de heer 
Robbertsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact met ons 

Contactpersoon HEEMwonen 
Projectleider: Edith Costongs 
Wijkbeheerder: Ad Wetzels 
Wijkconsulente: Wendy Schiffelers 
Telefoonnummer: (045) 645 44 44 
 
Contactpersoon Bouwbedrijven Jongen 
Uitvoerder:   Ferry Franken 
Telefoonnummer:  06 – 13 49 12 36  
Uitvoerderswoning:  Ridderstraat 18 
 
Coördinator Bewonerscommunicatie 
Esther van den Berg 
evdberg@bouwbedrijvenjongen.nl 
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28 Juni 2019 / Opruimdag 

Eerder regelden wij een opruimdag voor de bewoners waar  
wij als eerste de werkzaamheden uitvoeren. Zij hebben hard  
gewerkt tijdens deze opruimdag. Op vrijdag 28 juni  
organiseren we voor de bewoners van de andere helft van  
de wijk ook een opruimdag. Ook zij krijgen de kans om hun  
huis op te ruimen en spullen die niet meer nodig zijn weg te doen. Tijdens deze dag kunt u: 
# spullen en afval brengen (géén asbest!) 
# goede spullen ruilen en/of inleveren 
# gezellig een praatje maken, onder het genot van een kopje koffie/thee 

WANNEER: vrijdag 28 juni 2019 van 09:00 – 15:00 uur 
WAAR: tegenover Heggenstraat 8 en 10 

De bewoners die nu aan de beurt zijn hebben een uitnodigingsbrief van Bouwbedrijven 
Jongen met uitgebreidere informatie gehad. 
 

 

Voortgang van de werkzaamheden 
De eerste 3 woonblokken in de Bonairestraat hebben 

nieuwe daken en zonnepanelen. Daar waar dat nodig  

was is ook het voegwerk hersteld. 2 woningblokken  

hebben nieuwe kunststof kozijnen. In de Lichtenbergerstraat zijn  

de gevels uitgekapt, gestraald en gevoegd. De gevels zijn nu helemaal geïsoleerd.  

De werkzaamheden verlopen goed. Wel merken we dat de gevelwerkzaamheden sneller gaan. De 

dakwerkzaamheden gaan echter iets langzamer dan gepland. 

HEEMwonen en Bouwbedrijven Jongen kijken nu goed naar de planning en eventuele 

veranderingen. U krijgt een juiste planning 3 weken voordat de werkzaamheden starten.  

LET OP! 
# Zorg er voor dat u uw ramen en deuren goed sluit tijdens de werkzaamheden aan de gevels! 
Ook als er werkzaamheden aan de gevel van uw buren zijn ☺. 
# Gaat uw CV-ketel op storing als er aan het dak is gewerkt? Geen zorgen. Dit gebeurt wel eens          
doordat de vakmensen werken aan de rookgasafvoer. Ons advies: haal de stekker van uw CV-ketel 
uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact. Uw CV-ketel 
gaat nu automatisch resetten. Lukt dit niet? Neem gerust contact op met HEEMwonen. 
# Wanneer we aan uw huis werken hebben we stroom nodig. Zoals besproken in het 
huiskamergesprek krijgt u een vergoeding voor de werkzaamheden die wij uitvoeren. De kosten voor 
het stroomverbruik zitten ook in deze vergoeding.  

 
 
 

Ikgroenhet 

Op zaterdag 29 juni is er in de buurt de ikgroenhet plantdag. 
Enkele bewoners van de Bonairestraat doen mee. Ook 
werken we in de tuin van de modelwoning. Ga zeker even 
een kijkje nemen! Lijkt het u leuk om mee te doen? Meld u 
aan voor de volgende ikgroenhet-dag op 14 september via  
ikgroenhet@bureauverbeek.nl 
 

28 juni gaat Bouwbedrijven Jongen 
rond in de wijk met ijs! Kom gezellig bij 
ons langs.  
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