
  

       

 

 

   

                 

Nieuwsbrief 7 

Voor u ligt de 7e nieuwsbrief van ‘Energiek Heilust’. 

HEEMwonen wil u hiermee informeren over het 

laatste nieuws en de voortgang van het project. Het 

streven is om de nieuwsbrief iedere twee maanden 

uit te brengen.  

 

 

 

 

Contact  

Projectleider:    Edith Costongs / Hub Moonen/  

Wijkconsulent:  Jan Pieter Bovendorp  

Tel. Nr.     (045) 645 44 44  

E-mail:        info@heemwonen.nl                    

                            energiekheilust@smeetsbouw.nl 

Facebook           facebook.com/EnergiekHeilust/ 
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Tuinenplan studenten 

Scholieren van het CITAVERDE college in Heerlen 
gaan samen met de gemeente Kerkrade en HEEM-
wonen een plan uitvoeren om de tuinen in de 
Heilust op te knappen. Het plan is besproken met de 
werkgroep tuinen. In de Jasmijnstraat gaat om te 
beginnen een proef van start. Hopelijk zijn de 
tuintjes nog in het voorjaar klaar en wordt de rest 
van de Heilust ook enthousiast over dit tuinenplan. 
Reacties zijn altijd welkom!  

 

Stand van zaken 

Alles verloopt nog volgens planning van de tweede 

fase.  

Schuttingen 

Bijna alle bewoners van de eerste fase zijn door 

Edith en Jan Pieter bezocht. De meesten kiezen voor 

een nieuwe schutting, die grenst aan het openbaar 

gebied. We verwachten in juni een start te kunnen 

maken met het plaatsen van de nieuwe schuttingen.  

Heeft u nog geen bezoek gehad van Edith en/of Jan 

Pieter en woont u aan de kant van het Park die al 

klaar is? Bel dan even om een afspraak te maken! 

We hopen dat iedereen meedoet zodat de wijk er 

straks tip top uitziet!   

 

 

 
 

 

 

 

 

Vragen of niet tevreden?  
Smeets Bouw voert de werkzaamheden voor ons uit. 

Zij doen hun best om dit zo goed mogelijk te doen. 

Heeft u een klacht of heeft u vragen? Meld u dan bij 

Smeets Bouw. Vanaf oktober vindt u de uitvoerder 

in of nabij de bouwkeet aan de Gladiolenstraat (ter 

hoogte van de Salviastraat). Of bel met 06-54650350 

of mail naar energiekheilust@smeetsbouw.nl.  

Vragenuurtje  

Voor uw vragen en opmerkingen kunt u terecht in de 

Hyacintstraat 24. Hier kunt u iedere vrijdag van 10 - 

11 uur langskomen voor algemene vragen of 

gewoon voor een rustmoment. Ook Tautus zal daar 

aanwezig zijn voor al uw vragen over de 

zonnepanelen. Bovendien kunt u van deze woning 

gebruik maken om te douchen als uw badkamer 

wordt gerenoveerd.     

 

 

               

 

 

 

 



  

 

 

   

 

Verhuring in het zonnetje 

  

       

 

 

 

Helpende handen gevraagd! 

 
HEEMwonen, Radar, Levanto en SGL willen bewo-

ners in Kerkrade-West met elkaar in contact 

brengen. Heeft u hulp nodig bij uw tuinonderhoud of 

bij boodschappen? Of behoefte aan een praatje? Bel 

of mail dan met ons! Ook als u zelf iets voor een 

ander wilt betekenen, horen wij graag van u!  

 

Huisvuilcontainers in de achtertuin 

Wie kijkt er graag uit op de vuilcontainer? De meeste 

mensen niet. Gelukkig plaatsen veel mensen deze 

containers uit het zicht in de achtertuin. Helaas zien we 

deze containers af en toe in de voortuin staan. Ook deze 

bewoners willen we vriendelijk vragen om de kliko 

voortaan in de achtertuin te zetten.  Alvast bedankt!

 
 

    

Werkgroepen 

HEEMwonen praat regelmatig met enkele mensen 

uit de buurt. Er is een werkgroep tuinen en een 

werkgroep renovatie.  

Werkgroep renovatie 

Op de foto leden van de werkgroep renovatie: 

(v.l.n.r.) Wiel van Gemert (Crocusstraat 20), Annie 

Bothmer, Heinz van der Linden (Hyacintstraat 31), 

Frans Tiggelman (info@choh.nl), Jacques 

Vangeninden (info@CHOH.nl). Niet op de foto: 

Marleen Kroon en Albert Scheffer. 

Heeft u vragen of opmerkingen? 

U kunt de leden altijd aanspreken. Bijvoorbeeld als 

u vragen heeft over de werkzaamheden.   
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Opening Westhoes 

Op zondag 31 maart wordt ’t Westhoes officieel 

geopend. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er diverse, 

leuke activiteiten voor bewoners. Om 13.00 uur is de 

officiële openingshandeling.             

          

 

 

De eerste 4 woningen 

aan de Lupinestraat 

109/111 en 117/119 

zijn vanaf 21 maart 

verhuurd. De nieuwe 

bewoners zijn erg 

enthousiast over hun 

nieuwe woning. De 

bewoners worden 

door HEEMwonen,  

 Levanto, Radar en SGL ondersteund waar nodig.   

 


