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Vakantie  

Vanaf 8 augustus start de bouwvakvakantie. De 
vakmensen van BAM en de andere bedrijven 
gaan er dan even tussenuit. Genieten van hun 
zomervakantie. Dat betekent dat de aannemer 3 
weken niet bereikbaar is . Heeft u in die periode 
vragen/opmerkingen, dan kunt u terecht bij 
HEEMwonen. Wij zijn bereikbaar op 
telefoonnummer 045 – 645 44 44.   

Laatste loodjes 
Na ruim 7 maanden zijn wij bijna klaar met onze 
werkzaamheden. Alle woningen hebben een 
nieuw dak met zonnepanelen erop, nieuwe 
kozijnen en de gevel is geïsoleerd en opgefrist. 
Op enkele punten na is BAM klaar, en maakt zich 
op voor vertrek uit de wijk. BAM heeft met de 
bewoners waar nog werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd afspraken gemaakt.  In de 
week van 1 augustus verdwijnen ook de 
bouwketen. Hierna zal de Gemeente Landgraaf  
deze groenvoorziening opknappen.  

 

 

7 oktober komen we nog 
één keer terug  

Op vrijdag 7 oktober is het voor één dag weer 
onrustig in de wijk. Op deze dag zijn 
HEEMwonen, BAM en de onderaannemers weer 
terug. Dit om samen met u het einde van het 
project te vieren. Natuurlijk onder het genot van 
een hapje en een drankje. Maar ook om nog 
even de puntjes op de “i” te zetten.  U krijgt nog 
een uitnodiging voor deze dag.  

 

 

Vergroening Eikske 
Nieuwsbrief # 5 – augustus 2022 

 
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief ‘Vergroening 

Eikske’. Hierin houden wij u op de hoogte van 

de voortgang rondom de verduurzaming van 

de woningen in uw buurt. 
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Opnemen energielabel 
door PVM 

Door de werkzaamheden zijn de energielabels 
veranderd. Het is voor HEEMwonen belangrijk de 
juiste energielabels te hebben van haar 
woningen. Deze zal PVM in opdracht van 
HEEMwonen bij u komen opnemen. Op 20 juli 
heeft HEEMwonen u een brief gestuurd waarin 
zij een huisbezoek aankondigen. Wij vertrouwen 
erop dat u meewerkt en PVM toegang verschaft 
tot uw woning. Heeft u nog vragen over deze 
opname, neem gerust contact met ons op.   

 

Spreekuur nog tot 24 
augustus: Loop binnen! 
HEEMwonen houdt elke woensdagochtend van 
10.00 uur tot 11.00 uur een spreekuur in de 
modelwoning aan de Blauwsteenstraat 29. We 
heten u van harte welkom!  

Veel interesse in 
“Greunstemit?” 

Het project ‘Greunstemit?’ is erop gericht om 
samen de buurt groener te maken. Op 14 juli 
waren medewerkers van Gemeente Landgraaf, 
HEEMwonen en Landgraaf Verbindt in uw buurt. 
Zij hebben toen overal aangebeld om mensen uit 
te nodigen om mee te doen aan ‘Greunstemit?’. 
Dit leidde tot leuke gesprekken en tot 25 
aanmeldingen.  

We gaan nu in overleg met de mensen die zich 
hebben aangemeld plannen voor de voortuinen 
maken. Op zaterdag 22 oktober zijn we terug in 
de buurt. Dan gaan we gezamenlijk het nieuwe 
groen aanplanten. 

Was u op 14 juli niet thuis? Of wilt u alsnog 

meedoen? Voor meer informatie verwijzen u 

naar https://www.landgraaf.nl/greunstemit.  

U kunt zich nog aanmelden tot en met 12 

augustus.  Neem contact op met het secretariaat 

van de afdeling ROG van de gemeente Landgraaf 

op het nummer 14 045.  

https://www.landgraaf.nl/greunstemit

