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De werkzaamheden 
De woningen aan de Hoofdstraat worden 
energiezuiniger gemaakt. Dit zorgt in combinatie met 
het isoleren van de buitenkant van het gebouw voor 
fors lagere stookkosten.  
Ook krijgt het gebouw een geheel nieuwe uitstraling.  

 
 

 

 
 

Voortgang werkzaamheden  

De isolatiewerkzaamheden aan de kopgevels zijn inmiddels vergevorderd. 
De dakdekker is afgelopen week gestart met het isoleren van het dak en het aanbrengen van 
nieuwe dakbedekking.  
De asbestsanering verloopt nu voorspoedig. Aan de balkonzijde van het complex ronden we 
deze week de asbestsanering af. Aan de galerijzijde worden inmiddels twee woningen per 
dag gesaneerd. Naar verwachting zijn de saneringswerkzaamheden over twee weken klaar. 
Momenteel wordt gewerkt aan strang 4 van de CV-installatie. Strang 1,2,3 en 5 zijn nu klaar.  
 

Heeft u uw voorschot energie al aangepast? 

Zoals u hierboven leest hebben nu velen van u een eigen CV-ketel heeft. Daarom willen we u 
nog eens herinneren aan het verhogen van uw voorschot bij uw energieleverancier.  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 kan u adviseren met welk bedrag u uw voorschot het beste 
kunt verhogen. 
 

Balkonophoging  
Gedurende de werkzaamheden zijn we tot de conclusie gekomen 
dat het ophogen van de balkonvloer een grote meerwaarde is voor 
veel bewoners. Momenteel ervaren bewoners de op- afstap van de 
woning naar het balkon als te hoog. Ook is er regelmatig sprake van 
wateroverlast op de balkons. Deze ongemakken lossen we op door 
de balkonvloer op te hogen. De afwerking van de balkonvloer wordt 
hetzelfde als de afwerking van de galerijvloer. Straks kunt u ook met 
een rollator makkelijker het balkon betreden. 
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Enexis maakt nieuwe gasleidingen  

In week 15 (de week van 11 april)  gaat APK infra en wegenbouw in opdracht van Enexis de 
gasleidingen in uw complex vervangen.  De heer Patrick Brouwers van APK infra komt deze 
week bij u langs om een afspraak in te plannen. 
 

Algemene verlichting 
Na overleg met het bewonerscomité hebben we besloten om de algemene 
verlichting te realiseren met LED-verlichting.  Op de galerijen, trappenhuis, 
bergingsgangen, entree en de scootmobielbergingen wordt LED-verlichting 
aangebracht. Deze lampen hebben een high-lowsysteem. Dat betekent dat de 
lampen minder sterk branden (circa 20 %) als er niemand in de algemene 
ruimtes is. Wanneer iemand de algemene ruimtes betreedt zorgt een bewegingssensor 
ervoor dat de lampen op volle sterkte branden. Hierdoor dalen de algemene servicekosten. 
 

Extra vergoeding voor gebruik kachel 
Het kacheltje dat door BAM woningbouw ter beschikking is gesteld tijdens de 
werkzaamheden verbruikt meer stroom dan verwacht. Daarom krijgt u een extra vergoeding 
van € 50,- . Deze vergoeding is aanvullend op de vergoeding van € 260,00 die u ontvangt ter 
compensatie van de werkzaamheden. 

 
Afsluiting drinkwater.  
Duijvelaar Pompen voert voor HEEMwonen onderhoud uit aan de drinkwaterinstallatie. U 
heeft inmiddels een flyer hierover ontvangen. Zorg dus op woensdag 13 april 2016 dat u 
voor aanvang van de werkzaamheden drinkwater heeft opgeslagen. 

 
Reminder: nieuwe naam voor het gebouw! 
We willen u nogmaals herinneren aan de uitdaging om mee te denken over een nieuwe 
naam voor uw gebouw.  U kunt het antwoordformulier nog steeds in de brievenbus van de 
huismeester in de centrale hal gooien. 
 

Contactpersonen 
  

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. 
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 
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). 
 


