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De werkzaamheden 
De woningen aan de Hoofdstraat worden 
energiezuiniger gemaakt. Het glas in de 
woningen wordt vervangen door  
HR++ glas én de kozijnen aan de balkon- en 
galerijzijde worden aangepast. Dit zorgt in 
combinatie met het isoleren van de buitenkant 
van het gebouw voor fors lagere stookkosten.  
De collectieve verwarming wordt vervangen 
door individuele verwarmingsketels. De 
galerijophogingen en de balkonhekken worden 
vernieuwd. De woningen krijgen nieuwe 
voordeuren. Al met al krijgt het gebouw een 
geheel nieuwe uitstraling.  

 

 

 

Klaar voor de start!  

Na enkele maanden voorbereiding is het zo ver.  
BAM woningbouw start op 22 februari met de 
werkzaamheden. Hiervóór komt Nico Beckers 
(uitvoerder BAM) persoonlijk bij u langs om de 
planning met u door te nemen. 

 
          

Aanpassen voorschot energie  

Zoals u weet vervalt de collectieve verwarming. 
Elke woning krijgt een eigen cv-ketel.  
Per 1 juni verlagen wij uw servicekosten die u 
maandelijks aan HEEMwonen betaalt. Uw 
voorschot voor stookkosten vervalt namelijk per 
1 juni. In september volgt de eindafrekening van 
de stookkosten. 
 
 

Omdat u nu zelf het gas voor de verwarming gaat afnemen zal uw energierekening omhoog 
gaan. Het is daarom raadzaam uw voorschot bij uw energieleverancier (bijvoorbeeld Essent) 
te verhogen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan bij de jaarlijkse afrekening van uw 
energiekosten. De uitvoerder zal u adviseren met welk bedrag u uw voorschot het beste 
kunt verhogen. 
Nadat het groot onderhoud aan uw gebouw en de werkzaamheden aan uw eigen woning 
zijn afgerond, zullen uw energiekosten naar alle waarschijnlijkheid omlaag gaan. 
Voor iedere bewoner zal de besparing verschillen. Iedereen heeft immers andere 
stookgewoonten. 
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Uw woongebouw krijgt een naam! 
Zou het niet fantastisch zijn als u zelf de naam van uw 
woongebouw zou bedenken? We dagen u uit om mee te denken.  
Al maanden zijn HEEMwonen, BAM en het bewonerscomité druk 
bezig met de voorbereiding van het groot onderhoud. Tijdens de 
overleggen misten we een passende naam voor uw 
woongebouw, vandaar dat we dit graag samen met u willen oppakken. Binnenkort krijgt u 
hiervoor een formulier in de brievenbus. 
 

Facebook 
Graag herinneren we u aan de Facebookpagina van het project. Hier kunt u 
terecht voor de stand van zaken van het project en uw vragen stellen. Eventueel 
ook leuk wanneer uw zoon of dochter van een afstand de werkzaamheden wil 
volgen. Het  is een besloten groep. Dat betekent dat alle informatie en vragen 
binnen deze groep alleen zichtbaar zijn voor leden.  
Zoek op Facebook naar Renovatie Hoofdstraat Landgraaf. U vraagt vervolgens via 
Facebook om lid te worden van de groep. Via HEEMwonen krijgt u daarvoor 
toestemming. 
 

Contactpersonen 

  

 

 

 
Edith Costongs 

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

 

 

 
Ad Wetzels 

 

 

 
Wendy Schiffelers 
 

 
 

 
Charles Frissen 

Contactpersonen BAM woningbouw 
Charles Frissen is de projectleider bij 
BAM woningbouw. U kunt hem bereiken 
via 06 1090 8195.  
Nico Beckers is de uitvoerder en is 
bereikbaar via 06 2237 7731.  
Gerard Ruijgt is de werkvoorbereider. 
Met vragen over de werkzaamheden 
kunt u hem bereiken via 06 1299 1661  
of via gerard.ruijgt@bam.nl 

 
 

 
Nico Beckers 

 
 

 
Gerard Ruijgt 

 
Contactpersonen bewonerscomité 
U kunt ook altijd terecht bij het bewonerscomité. Bel aan bij Hanneke Bouwer (huisnummer 335; 
na 15.00 uur), Ton Roelofs (nummer 359) of Maria van Haaren, (nummer 367). 
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