
  

Nieuwsbrief 3 

Voor u ligt de derde 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 aan de 
Heggenstraat 8 zijn klaar. Graag laten wij u de 
verbeteringen zien. Als u vragen heeft kunt u 
terecht bij ons wekelijks inloopspreekuur. 
 
Wekelijks inloopspreekuur voor al uw vragen: 
Maandag van 10:00 – 11: 00 uur.   
     

 

 

 

85% akkoord: Project van start ! 

85% van de bewoners hebben voor akkoord 

getekend. Dat betekent dat wij van start gaan 

met het project. De grens van de minimale 

deelname van 70% hebben wij dus ruim behaald. 

Huurders die geen akkoord hebben gegeven voor 

de start van het project ontvangen een aparte 

brief. In deze brief vragen wij alsnog om te 

tekenen voor akkoord. Blijft u bij het standpunt 

niet mee te willen werken, dan is het mogelijk 

om via de kantonrechter bezwaar aan te 

tekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 
Coördinator Bewonerscommunicatie 
Esther van den Berg 
evdberg@bouwbedrijvenjongen.nl 

                                           
  

 

Klankbordgroep 

Voor de klankbordgroep zijn tijdens de 
huiskamergesprekken nog vijf aanmeldingen 
binnengekomen. Als u zich aangemeld heeft 
ontvangt u op korte termijn een uitnodiging 
voor een overleg. We zijn verheugd dat er nog 
zoveel aanmeldingen zijn binnengekomen. 



 

 

Project “ikgroenhet”; Samen maken we Landgraaf groener. 

De Gemeente Landgraaf is een mooie, groene gemeente en de gemeente Landgraaf doet er alles 

aan om dit zo te houden. Het openbaar groen is hierbij belangrijk, maar zeer zeker ook de tuinen van 

de inwoners van de gemeente. Daarom gaat de gemeente Landgraaf samen met u aan de slag om 

uw voortuinen te vergroenen. HEEMwonen draagt dit IBA-project ‘Ikgroenhet’ een warm hart toe 

omdat een mooie, groene leefomgeving belangrijk is voor onze huurders. Ons klimaat verandert en 

het milieu heeft veel te verduren. Door hier bewuster mee om te gaan kunnen we allemaal ons 

steentje bijdragen. En zeg nu zelf; Het zou toch fantastisch zijn als straks niet alleen de woningen een 

mooie opknapbeurt hebben gehad ☺. 

Ook u krijgt de kans om uw voortuin op te knappen! 

U heeft al eerder informatie van de gemeente Landgraaf gehad over de Tuinenfestival-dag. Graag 

brengen wij deze dag ook nog eens bij u onder de aandacht. Samen met uw buurtgenoten kunt u 

ook aan de slag. U krijgt die dag deskundig tuinadvies en de gemeente biedt u mooie planten aan.  

Wilt u meedoen om uw tuin te vergroenen? Meld u dan aan via ikgroenhet@bureauverbeek.nl of via 

043-4100065.  

“Ikgroenhet” al eerder succesvol 

Al eerder gingen onder andere HEEMwonen en  

de gemeente Landgraaf samen met bewoners aan de slag.  

In hartje Schaesberg was de opkomst geweldig. Met een  

groot aantal huurders, particulieren, professionals en andere  

belangstellenden zijn vele voortuinen weer opnieuw  

aangeplant met groen. Het resultaat mag er zijn. Zelfs de mooie  

zichtlocatie bij de rotonde in Centrum Schaesberg is  

grotendeels voorzien van plantjes.  

 

Flora en Fauna maatregelen klaar 

De maatregelen die wij moesten treffen voor de 
huismussen en de vleermuizen zijn klaar.  
Zoals al eerder aangegeven verstoren wij door de  
werkzaamheden de nesten van de huismussen en  
vleermuizen. Daarom heeft Bouwbedrijven Jongen  
al in september 2018 nestkasten opgehangen aan  
gevels van diverse complexen bij u verderop in  
de buurt. De grotere gaten in de gevels bedekten  
we met een speciale folie. Voor de vleermuizen  
spanden we netten onder de kantpannen van  
de zijgevel. Voor de huismussen spanden we aan de  
voor- en achterzijde van de woning vogelnetten.  
Deze voorzieningen blijven hangen totdat wij starten met de daadwerkelijke dak werkzaamheden.  
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