
  

 

 

Nieuwsbrief 2 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het 

project ‘Energiek Lichtenberg’. HEEMwonen en 

Bouwbedrijven Jongen informeren u hiermee 

over het laatste nieuws en de voortgang van het 

project.  

 

 

 

 

Modelwoning 
De werkzaamheden aan de modelwoning op 
Heggenstraat 8 zijn klaar. Deze woning wordt 28 
maart opgeleverd. Graag laten wij u de 
verbeteringen zien op:  
Kijkdagen: 
Maandag 1 april van 15:00 - 17:00 uur 
Dinsdag 2 april van 15:00 - 17:00 uur 
Donderdag 4 april van 15:00 - 17:00 uur 
Wekelijks inloopspreekuur voor al uw vragen: 
Vanaf 8 april elke maandag van 10:00 – 11: 00 uur 

      

Volgorde werkzaamheden in de wijk 
De werkzaamheden starten straks niet bij 
iedereen op hetzelfde moment. We gaan een 
route volgen. Op het kaartje in de bijlage ziet u de 
nummers zoals wij de woningblokken hebben 
ingedeeld. De pijlen geven de volgorde aan 
waarin we de werkzaamheden uitvoeren. Naar 
verwachting (afhankelijk van de 
weersomstandigheden) werken we VOOR de 
bouwvak-vakantie aan de blokken 1 t/m 24. 
NA de bouwvak-vakantie starten we met de 
werkzaamheden aan blok 25 t/m 37. 
Later tijdens de werkzaamheden houden wij u op 
de hoogte via de app! Met deze app heeft u de 
belangrijkste informatie op één plek en altijd de 
juiste planning bij de hand. 

Ook informeren wij u via de nieuwsbrieven ☺.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opruimdag 
De onderhoudswerkzaamheden staan voor de 
deur. Veel bewoners hebben de behoefte om 
hun huis op te ruimen en spullen die niet meer 
nodig zijn weg te doen. Bouwbedrijven Jongen  
en HEEMwonen maken van de nood een deugd. 
We organiseren voor u een opruimdag. 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: 
Voor woningen waar we voor de bouwvak 
starten (blok 1 t/m 24):  
vrijdag 19 april van 09:00 – 15:00 uur. 
U krijgt nog een brief met  
uitgebreidere informatie.  
 
Let op! Voor de andere woningen                           
(blok 25 t/m 37) volgt de datum  
nog.  
 

           

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Huiskamergesprekken/raamindeling 
Bij meer dan de helft van u zijn we al op bezoek geweest. 

Bij anderen staat de afspraak gepland. Fijn om te zien dat 

velen van u vertrouwen in ons hebben en positief zijn over 

de werkzaamheden. Een veel gestelde vraag is de indeling 

van de ramen aan de voorzijde van de woningen. In plaats 

van één groot raam komen er drie ramen. Eén daarvan 

kunt u straks ook openen en op de draaikiep-stand zetten. 

Voor dit raam zit een stang. Deze stang is een 

valbeveiliging en is voor uw eigen veiligheid. 

 

 Contact met ons                                              

Contactpersonen HEEMwonen  
Edith Costongs is projectleider vanuit HEEMwonen uw vaste contactpersoon voor de 
onderhoudswerkzaamheden. Zij houdt ook toezicht tijdens de werkzaamheden en is te bereiken 
via (045) 645 44 44. Ook kunt u met uw vragen terecht bij Ad Wetzels, de wijkbeheerder of 
Wendy Schiffelers, wijkconsulente. Zij zijn te bereiken via hetzelfde telefoonnummer.  
 

           
Edith Costongs     Ad Wetzels          Wendy Schiffelers 

 
Contactpersonen Bouwbedrijven Jongen  
Ferry Franken is de uitvoerder bij Bouwbedrijven Jongen. U kunt hem bereiken via 06-13491236 
Esther van den Berg is Coördinator Bewonerscommunicatie. Zij is te bereiken via 
evdberg@bouwbedrijvenjongen.nl.  

       
  Ferry Franken       Esther van den Berg 

 
 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage bij nieuwsbrief 2 Energiek Lichtenberg; Route werkzaamheden in de wijk. 

- Bij blok 1 starten we met de dakwerkzaamheden in de week van 29 april 2019. 

- Bij blok 8 starten we met de gevelwerkzaamheden in de week van 29 april 2019. (Omdat de 

eerste zeven blokken geen gevelwerkzaamheden nodig hebben.) 

- Naar verwachting (afhankelijk van weersomstandigheden) werken we aan de blokken  

1 t/m 24 VOOR de bouwvak-vakantie. 

- Naar verwachting (afhankelijk van weersomstandigheden) starten we met de werkzaamheden 

aan blok 25 t/m 37 NA de bouwvak-vakantie. 


