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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 de 
galerijzijde worden aangepast.  Door de 
buitenschil van het gebouw te isoleren 
ontstaat een verlaging van de stookkosten 
Daarnaast wordt ook de collectieve 
verwarming vervangen door individuele 
verwarmingsketels. Ook worden de 
galerijophogingen en de balkonhekken 
vernieuwd. De woningen krijgen nieuwe 
voordeuren. Al met al krijgt het 
wooncomplex een geheel nieuwe uitstraling.  

 
 

 
 
 

 

Huisbezoeken  

Op 3 december kreeg u van ons een brief 
met de vraag om akkoord te gaan met de 
geplande werkzaamheden in uw complex. 
Ook is Gerard Ruijgt van BAM Woningbouw 
inmiddels bij de meeste bewoners thuis 
geweest voor een woningopname. Ook 
heeft u de gelegenheid gehad om de 
modelwoning te bezichtigen en daar uw 
vragen te stellen. 

 

90% akkoord  
Inmiddels is meer dan 90% van de bewoners in het complex akkoord 

met de woningverbetering en de onderhoudswerkzaamheden aan 

het complex. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Inmiddels heeft 

HEEMwonen opdracht verstrekt aan BAM woningbouw om te 

starten met de werkzaamheden. 
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Start werkzaamheden  

BAM woningbouw zal dus op 15 februari 2016 
starten met de inrichting van de bouwplaats. Vanaf 
22 februari starten de werkzaamheden aan de 
woningen. Voordat het zo ver is komt de uitvoerder 
van BAM woningbouw persoonlijk bij u langs om de 
planning met u door te nemen. 

    
 

  

Opruimdag  
Nu de onderhoudswerkzaamheden voor de deur 

staan, hebben veel bewoners de behoefte om 

hun huis op te ruimen en spullen die niet meer 

nodig zijn weg te doen. BAM woningbouw en 

HEEMwonen maken van de nood een deugd. In 

overleg met het bewonerscomité organiseren we  

op vrijdag 29 januari tussen 9.00 en 16.00 uur 

een opruimdag voor de bewoners  

 

Wat vragen wij van u? 

 Zoek alvast spullen uit die weg mogen en probeer deze zoveel mogelijk te scheiden; 

Kleding in een afgesloten kledingzak. 

Glas apart. 

Spullen die geschikt zijn voor de Kringloop graag apart aanbieden. 

 Zet deze spullen alvast klaar . Heeft u maar beperkte opslagruimte, overleg dan met 

Ad Wetzels, de wijkbeheerder. Hij zoekt samen met u een passende oplossing. 

 Kunt u zelf de spullen in de container gooien of bent u bereid uw buren te helpen, 

dan is uw hulp en enthousiasme erg welkom op 29 januari. 

Wat kunt u van ons verwachten? 

 Zowel BAM als HEEMwonen zorgen voor hulp op deze dag, bijvoorbeeld hulp bij het 
afvoeren van zware spullen. 

 Wij zorgen voor een nieuwe/extra container, mocht hij vol raken. 
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 Wij zorgen voor een partytent zodat u ook droog uw spullen kunt aanbieden. 

 Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers. 

 Toezicht / coördinatie rondom uw complex op die dag. 

 28 januari 2016 zetten wij vanaf 17.00 uur de parkeerplaats aan de achterzijde van 
uw complex af middels rood/wit lint. Houdt daar aub rekening mee, u kunt dan niet 
parkeren tot vrijdagavond. 

 

Facebook 
Inmiddels is de facebookpagina ingericht. Het had wat voeten in de aarde, maar 

nu is ze zichtbaar. Een enkeling heeft de pagina al gevonden. Op deze pagina 

kunt u terecht voor de stand van zaken van het project en eventueel uw vragen 

stellen. Eventueel ook leuk wanneer uw zoon of dochter van een afstand de 

werkzaamheden wil volgen. Zoek op facebook naar Renovatie Hoofdstraat Landgraaf. 

U vraagt om lid te worden van de groep en één van onze medewerkers geeft daarvoor 

toestemming. Dit is een besloten groep. Dat betekent dat alle informatie en vragen binnen 

deze groep alleen zichtbaar zijn voor leden. 

Contactpersonen    

 
Edith Costongs 

Contactpersonen HEEMwonen 
Onze projectleider Edith Costongs is 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. 

 
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 
tijdens het project en bereikbaar via 06 
2237 7731. Gerard Ruijgt is de 
werkvoorbereider. Voor vragen over de 
werkzaamheden kunt u hem bereiken via 06 
1299 1661 of via gerard.ruijgt@bam.nl  

Nico Beckers 
 

Gerard Ruijgt 

Contactpersonen bewonerscomité 
Ook kunt u altijd terecht bij het bewonerscomité. U kunt aanbellen bij Hanneke Bouwer (huisnr. 335 na 
15.00 uur), Ton Roelofs (huisnr.359) of Maria van Haaren, (huisnr. 367) 

 


