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Het resultaat 
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: 
Er is al veel klaar… 

Op een aantal afwerkingspunten na zijn de 
werkzaamheden in de woningen gereed.  Deze “laatste 
puntjes op de i” worden tijdens de oplevering van de 
woningen genoteerd en zo snel mogelijk afgehandeld. 
De dakwerkzaamheden zijn ook afgerond. De 84 
zonnepanelen zijn gemonteerd en worden binnenkort 
aangesloten.  
Alle balkonhekwerken zijn gemonteerd. Ook is er          
op een aantal verdiepingen de galerij-ophoging klaar en 
afgewerkt.  

en er moet nog het een en ander gebeuren.   

Er wordt nog volop gewerkt aan de galerij- en 
balkonophogingen. Aansluitend worden de 
privacyschermen geplaatst.   
De kleppen in de vliesgevel die voorheen open en dicht gingen, worden nu vastgezet. Dit 
gebeurt deze week. 
Het nieuwe metselwerk aan de buitenkant van het trappenhuis moet 3 weken drogen 
voordat het geschilderd kan worden. Daarom wordt dit schilderwerk in week 23 uitgevoerd 
(de 1e week van juni). Het schilderwerk in de algemene ruimtes zal rond 20 mei klaar zijn. 
Eind mei zijn de meeste bedrijven klaar in het gebouw. Dan worden de tegels in de entree 
gelegd. Ook wordt eind mei de bouwlift verwijderd. 
 

Schoonmaken 
Eind mei zal BAM woningbouw de ramen van uw woning aan de buitenkant laten wassen 
aan zowel de balkonzijde als de galerijzijde. Ook de vliesgevel wordt van binnen en van 
buiten goed gereinigd. Als later in het gebouw alles afgewerkt  is, naar verwachting eind 
mei, krijgen de algemene ruimtes een grondige poetsbeurt. 
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Enexis maakt nieuwe gasleidingen 
De nieuwe gasleidingen zijn gemonteerd en aangesloten.  Als in uw woning de 

leidingdoorvoeren in de meterkast nog niet brandwerend zijn afgewerkt, komt APK infra en 

wegenbouw nog bij u langs om dit alsnog te doen.   

Vergeet niet uw voorschot voor energie aan te passen. 
We willen u nog eens herinneren aan het verhogen van uw voorschot bij uw 
energieleverancier. Heeft u hier hulp bij nodig heeft? laat het ons weten!   
 

Laatste kans…… nieuwe naam voor het gebouw! 
Heeft u uw idee voor een nieuwe naam voor het gebouw nog niet bij ons ingeleverd? Doe 
dat alsnog! U kunt het antwoordformulier nog steeds in de brievenbus van de huismeester 
in de centrale hal gooien. 
 

Contactpersonen 
  

 

 

 
Edith Costongs 

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. 

 

 

 
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 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 

 
 

 
Nico Beckers 

 
 

 
Gerard Ruijgt 

 
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). 
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