
  

       

 

 

Nieuwsbrief 8 

Voor u ligt de 8e 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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Complimenten voor bewoner!  
 

 

Onze complimenten voor de bewoner van de 

Lupinestraat 109, die een stukje algemeen groen 

met veel energie weer vrolijk heeft opgeknapt!   

Vakantie 
SMEETSBOUW heeft vanaf 19 juli bouwvak. Heeft u 
in die periode vragen of opmerkingen? Dan kunt u 
bij HEEMwonen terecht. U kunt ons bij spoed ook 
buiten kantooruren bellen: (045) 645 44 44.   

Hekwerken 

Eerder dachten we in juni een start te kunnen maken 

met het plaatsen van de nieuwe hekwerken. Helaas 

kunnen we hiermee pas starten na de vakantie. U 

ontvangt hierover nog bericht van de aannemer 

voordat we bij u beginnen. Ondertussen hebben we 

al veel woningen bezocht en willen de meeste 

bewoners meedoen met dit project. 

Groenonderhoud 

In de achterpaden groeit het groen erg hard. HEEM-

wonen laat de tuinen van lege (duplex)woningen  

snoeien. We willen u vragen uw tuin goed te onder-

houden. Daarbij hoort ook de heg richting het 

achterpad. Samen werken we aan ‘n prettige buurt!  

 

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. U vindt 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 tijdens vakantie 

In verband met de zomervakantie is er op 19 juli, 26 

juli, 2 augustus en 9 augustus geen vragenuurtje.  

Vanaf 16 augustus staan we iedere vrijdag van 10 – 

11 uur weer paraat om uw vragen te beantwoorden.   

Ook Tautus is dan weer aanwezig voor al uw vragen 

over de zonnepanelen. En wordt uw woning 

opgeknapt? Dan kunt u in deze woning gebruik 

maken van de douche en toilet.       

 

 

               

 

 

 

 



   

                                                             

 

 

   

 

BUURTVERENIGING  

SAMEN WEST BETER 

 

Vijf actieve bewoners hebben zich samengepakt en 

doen om een buurtvereniging op te zetten. Graag 

horen wij van u of er voldoende interesse is ! Er is 

inmiddels een flyer verspreid en nu willen wij uw 

mening weten! Een laatste stap zal zijn een 

persoonlijke benadering na de zomer. Bij voldoende 

reacties zouden we in september een BBQ kunnen 

organiseren.  Ondersteunt u dit idee? Stuur dan een 

e-mail naar samenwestbeter@gmail.com, reageer op 

de facebookpagina SAMEN WEST BETER of geef een 

briefje met naam en adres af bij de Lupinestraat 135. 

 

 

Zonnepanelen 

 

Waarom uw wifi code delen? 

De wifi code is nodig zodat de omvormer contact 

kan maken met internet. Tautus kan op deze 

manier bij eventuele storingen op afstand mee 

kijken waar het probleem zit. Ook kunt u zelf 

inloggen op de website van Tautus nadat u hier de 

inloggegevens voor heeft ontvangen.  

Zorg dat de zonnepanelen werken 

Let erop dat de blauwe schakelaar altijd naar boven 

wijst! Dit zorgt ervoor dat de stroom van de 

zonnepanelen ook gebruikt kan worden.  

 

Handige informatie 

Meer informatie over de zonnepanelen vindt u in 

de handleiding zonnepanelen. Ook in de woongids 

vindt u hierover informatie. Beide documenten zijn 

te vinden op onze website www.heemwonen.nl.  

Klik onder “snel naar“ op “nieuwbouw en 

renovatie”. De woongids en handleiding zijn ook af 

te halen tijdens het spreekuur op vrijdag in de 

Hyacintstraat 24.  
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‘t Westhoes 

Bent u er al geweest? In het Westhoes in Kerkrade-

West? ‘t Westhoes is de huiskamer voor de buurt 

met een verzameling van allerlei leuke activiteiten.  

Zo is onlangs de Zommersjpas begonnen: allerlei 

leuke activiteiten voor kinderen uit de wijk! Dit duurt 

nog tot 2 augustus! 

Op de website staat een activiteitenkalender met de 

overige activiteiten in ‘t Westhoes. Kom eens langs: 

voor een kop koffie of een kom soep of leg eens een 

kaartje! Misschien wilt u wel vrijwilligerswerk doen? 

Er is van alles mogelijk! 

 

 


