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Nieuwsbrief 5 

Voor u ligt de 5e nieuwsbrief van ‘Energiek Heilust’. 

HEEMwonen wil u hiermee informeren over het 

laatste nieuws en de voortgang van het project. Wij 

streven ernaar deze nieuwsbrief iedere twee maan-

den uit te brengen.  
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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/ 

 

Stand van zaken 

De eerste fase, de woningen aan de oostzijde van 

het park, is zo goed als afgerond. Smeets Bouw is 

inmiddels ook aan de duplex woningen begonnen. 

De funderingen zijn uitgegraven en gestort en de 

tuinen zijn opgeschoond. Zoals het er nu uit ziet, is 

het modelblok van de duplexwoningen rond Kerst-

mis klaar.  

Erfafscheidingen 

Aan de achterzijde en zijkant van de gerenoveerde 

woningen plaatst HEEMwonen erfafscheidingen. Dit 

om eenheid te krijgen in het straatbeeld. Hiervoor 

komt Jan Pieter Bovendorp van HEEMwonen vanaf 

oktober bij u langs. U kunt tijdens dit gesprek vragen 

stellen.   

 
 

 

 

 

 

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 toch een klacht of heeft u vragen? Meld u 

dan bij de uitvoerder. Vanaf oktober vindt u hem in 

of nabij de bouwkeet aan de Gladiolenstraat (t.o. 

huisnummer 153). U kunt ook bellen (0654650350) 

of mailen energiekheilust@smeetsbouw.nl.  

Straatje om voor uw vragen!  

Vanaf 1 oktober kunt u voor uw vragen niet meer 

terecht in de Lupinestraat maar 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.     

 

 

               

 

 

 

 

Helpende hand gevraagd/ aangeboden 
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 de zware boodschappen? Of heeft u gewoon 

behoefte aan een praatje zo nu en dan? Bel of mail 

dan met ons! Ook als u zelf graag iets voor een ander 

wilt betekenen, horen wij graag van u! Kijk op 

www.westwint.nl (bij nieuws) voor de contact-

gegevens of bel met HEEMwonen.   

 

 

 

 

    

               

 

 

   
Er zijn plannen om een buurtvereniging op te 

richten. Het doel van een buurtvereniging is vooral 

om met buurtbewoners af en toe gezellig samen te 

komen. Deelt u deze wens en wilt u hieraan een bij-

drage leveren? Meld u dan bij Jan Pieter Bovendorp 

van HEEMwonen.  

 

Plannen voor een 

buurtvereniging 
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In de Heilust zijn verschillende lantaarnpalen geplaatst om 

de achterpaden beter te verlichten. Deze lampen branden 

op zonne-energie. Als er teveel zon schijnt kan de lamp de 

capaciteit niet kwijt en blijft ook overdag branden. Dat 

heeft u waarschijnlijk afgelopen zomer gemerkt.  

Is er nog een donkere hoek of is er bij u achterom geen 

lamp geplaatst en wilt u dit wel met meerdere bewoners, 

stuurt u dan een email naar info@heemwonen.nl met als 

onderwerp “verlichting Heilust” dan neemt iemand 

contact met u op en bekijken we of we nog een lamp 

kunnen plaatsen. Samen zorgen we voor een veilige buurt 

waar het prettig wonen is! 

 

 

  

Tuinonderhoud voor €10 per ochtend 

Bent u op leeftijd of heeft u een beperking 

waardoor het tuinonderhoud moeilijk is? Tuin team 

West staat voor u klaar! Kijk op 

https://www.halteheilust.nl/tuinproject/ voor meer 

informatie of mail naar tuin@halteheilust.nl.    

Rust nodig? Kom naar de Kampstraat  
Zit u in een lastige situatie, heeft u een erg zware 

periode of komt u maar niet tot rust in uw hoofd? 

Kom naar Haven. U kunt er tot rust komen. Niks 

moet. U mag praten, u mag stil zitten. Zij hebben 

altijd een kopje koffie, een zakdoek of een 

luisterend oor. Meer info www.justbehomes.org.  

U vindt Haven aan de Kampstraat 69 in Kerkrade-

West.  

 

 

D’r Jemus Jaad zoekt vrijwilligers! 

Op de plaats waar eerst een speeltuin stond in de Heilust 

(Kasperenstraat), onderhouden bewoners nu een 

groentetuin. Een tuin voor en door de buurt! Hier kunnen 

jong en oud meewerken, zaaien en oogsten. Wilt u ook 

meehelpen en heeft u tijd en om samen groente en fruit 

te kweken en oogsten? Meld u dan telefonisch aan via 06  

45 16 40 06. Deelname is vrijwillig en kosteloos. Per keer 

dat u meehelpt, mag u gratis fruit of groenten mee naar 

huis nemen. Dus meld u vooral aan!! Alle hulp is welkom. 

Kijk ook eens op Facebook: D’r Jemus Jaad  

Lantaarnpalen op 

zonne-energie 


