
 

 

 

 

 

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief ‘duurzaam 
Feldbiss’  Via deze nieuwsbrief houden 
HEEMwonen en BAM-Wonen u op de hoogte van 
de voortgang rondom de verduurzaming van de 
woningen in uw buurt. 

Het project 
Eerder informeerden wij u over een geplande 

opknapbeurt van uw woning. In de tussentijd is ook 

de tweede opruimdag succesvol verlopen en staan 

er al 7 blokken in de steiger. We knappen uw 

woning op omdat we het belangrijk vinden dat u in 

een fijne woning kunt wonen.  

Uiteindelijk krijgt u er na het onderhoud dus een 

betere woning voor terug, met minder 

energieverbruik en dus lagere energielasten. Een 

beter binnenklimaat van uw woning. Tevens een 

frisse en nieuwe uitstraling aan de buitenkant van 

uw woning.  

 

 

 

 
 

Spreekuur Feldbiss 53  

Vanaf woensdag 2 november bent u iedere 

woensdag welkom in de project woning Feldbiss 53 

voor een spreekuur.  

U kunt hier iedere woensdag tussen 13:00 uur en 

15:00 uur binnenlopen voor vragen of voor 

opmerkingen over uw woning of woonomgeving. 

Wij hopen dat u hier gebruik van maakt!  

 

 

 
 
Vertraging dakpannen 

De fabriek van de dakpannen heeft stilgelegen, 

hierdoor hebben wij de dakpannen later gekregen. 

Momenteel liggen wij 4 weken achter op de 

planning.  

Gelukkig zijn de vooruitzichten positief en 

verwachten wij dat er verder geen vertragingen zijn.   
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Edith Costongs, projectleider  
Simone Smeets, medewerker leefbaarheid  
 
Melvin van Duuren, uitvoerder BAM 
Guy van Echteld, bewonerscommunicatie  
BAM 
 
 

Houd rekening met 
bouwoverlast  

Als we bij u in de straat aan de slag gaan, zult u 

het niet altijd even fijn vinden. Er zullen 

werkmensen binnen en buiten rondlopen. U zult 

overlast hebben van stof en geluid. Misschien 

moet u wat meubels of andere zaken 

verplaatsen. Houd hier alstublieft rekening mee.  

 

Meld u aan voor Werkgroep Groen! 
Naast het opknappen en verduurzamen van de 
woningen willen we ook de buurt een stuk 
groener maken. Hiervoor zijn we nog steeds op 
zoek naar bewoners uit de wijk, huurders en 
woningeigenaren, die samen met ons en de 
gemeente Kerkrade ,willen meehelpen om de 
buurt nog prettiger te maken om in te wonen.  
 
Heeft u interesse om ons te helpen uw buurt nog 
groener te maken, stuur dan een mail naar: 
Feldbiss@heemwonen.nl 
 
 

 

 

 

 

Klankbordgroep  
Er is regelmatig overleg met de klankbordgroep. 

Dat is de bewonersvertegenwoordiging speciaal 

voor dit project. De leden wonen zelf in een 

woning die gerenoveerd wordt. U kunt hen altijd 

aanspreken om uw mening of ervaring te delen. 

Hieronder stellen we ze graag aan u voor: 

 

 
 
 
 
 
 
           

 De heer Strolenberg       Mevrouw Linhard  
 
         
 
 
 
 
 

De heer Potgens 
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Contact met BAM 

Wonen 
Bij het voorbereiden en uitvoeren van het plan 

komt veel kijken. Wij vinden goede 

communicatie belangrijk. BAM Wonen is uw 

eerste aanspreekpunt. Als u vragen heeft over de 

planning of werkzaamheden kunt u terecht bij de 

uitvoerder, Melvin van Duuren. Hij is regelmatig 

in de wijk aanwezig. Of u kunt hem bezoeken in 

de uitvoerderskeet ter hoogte van Feldbiss 47. 

 
Melvin van Duuren – 
Uitvoerder BAM Wonen  
Bereikbaar op werkdagen 
tussen 7.30 uur en 16.30 uur  
040 235 80 00  
 

 
 

Guy van Echteld – 
Werkvoorbereiding & 
Bewonerscommunicatie BAM 
Wonen  
040 235 80 00  
 

 

U kunt BAM Wonen ook bereiken via Whatsapp. 

Via deze app kunt u vragen stellen en informeren 

wij u over de planning en de werkzaamheden. U 

ontvangt binnenkort een brief van BAM Wonen 

hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

Contact met 
HEEMwonen 
 

Voor overige, algemene zaken kunt u contact 

opnemen met HEEMwonen. 

 
 

Simone Smeets – medewerker 
leefbaarheid  
HEEMwonen  
045 – 645 44 44 
 
 

 
Edith Costongs – Projectleider 
HEEMwonen 
045 - 645 44 44 

 


