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Aan tafel met….. Meneer Debets
Een actieve vrijwilliger met talent voor houtsnijwerk 

Contact gegevens

waar je thuis bent.....

In deze uitgave van Aan tafel praten wij met een aantal mensen die 
zich actief inzetten voor hun buren, buurt of het woongebouw waar 
ze wonen. Zo spraken we ook met meneer Debets. Hij woont in een 
prachtig appartementencomplex in Kerkrade. Onderin dat complex is 
een recreatieruimte. Voor de coronatijd was hij daar samen met de 
andere bewoners vaak te vinden. Ze organiseren er samen gezellige 
activiteiten. Wij spraken met meneer Debets over zijn bijzondere 
hobby: houtsnijwerk. 

Telefoon (045) 645 44 44 
Bezoekadres Markt 52, Kerkrade 

Postadres 
Postbus 135, 6460 AC Kerkrade 

Email info@heemwonen.nl 
Website www.heemwonen.nl 
Woningaanbod en inschrijven 
www.thuisinlimburg.nl

Talent ontdekt op 
latere leeftijd
In de woonkamer van meneer 
Debets is duidelijk te zien hoeveel 
talent hij heeft. Er staan en hangen 
prachtige houtsnijwerken. Als we 
hem vragen wanneer en waarom hij 
met deze hobby is begonnen vertelt 
hij: “Ik was altijd al timmerman. 
Helaas werd ik afgekeurd. Ik werkte 
daarna bij de Licom. Daar kreeg ik 
de mogelijkheid om op een andere 
manier met hout aan de slag te 
gaan. Ik ontdekte dat ik dat erg 
leuk vond. Ik zag het hout, bedacht 
een ontwerp en ging aan de slag. 
Zomaar. Ik had nog nooit een 
cursus of opleiding gevolgd.”  

Prijswinnende houtsnijwerken 
Meneer Debets vertelt verder: 
“Inmiddels had ik verschillende 
houtsnijwerken gemaakt. Toen hoorde 
ik van een hobbybeurs in België. Daar 
ging ik naartoe. De eerste keer won ik 
de tweede prijs. De volgende drie keren 
zelfs de eerste prijs. Eén van die keren 
nam ik een beeld van de Madonna 
mee. Een mevrouw bood mij daar 800 
euro voor. Het is nooit mijn bedoeling 
geweest om er geld mee te verdienen. 
Zij bleef vragen om het beeld te 
kopen. Maar ik heb het beeld niet aan 
haar verkocht. Ik schonk de Madonna 
diezelfde avond aan mijn schoonzus. Zij 
vond het beeld ook prachtig. Dat deed 
mij meer plezier.” 

Iedere uitdaging  
werd aangenomen
Vaak vroegen mensen hem om beelden 
te maken. Als meneer Debets iemand 
kan helpen dan doet hij dat graag. 
Zo maakte hij het laatste avondmaal 
uit hout. Dat staat nog steeds in 
zorgcentrum Firenschat in Kerkrade. 
Hij maakte houten schapen voor de 
kerststal in de Maria Gorettikerk. Het 
meest trots is hij op de houten kameel. 
Deze maakte hij oorspronkelijk voor 

de Maria Gorettikerk. Dat deed hij 
samen met meneer Maassen. Inmiddels 
staat de kameel in de kerststal van 
de Lambertuskerk in het centrum 
van Kerkrade. Van een enorme blok 
lindehout naar een prachtige kameel. 
Dat heeft de heren samen wel 300 
uren werk gekost. 

Nu actief bij de 
bewonersvereniging
Helaas kan meneer Debets zijn 
bijzondere hobby niet meer uitvoeren. 
Het lindehout bewerkte hij met beitels 
die ook wel gutsen worden genoemd. 

Daar is veel kracht voor nodig. Die 
kracht heeft meneer Debets niet meer 
door zijn reuma. Na zijn verhuizing 
naar het appartement zat hij ook niet 
stil. Nu is hij een actieve vrijwilliger bij 
bewonersvereniging ‘D’r Maatkroam’. 
Samen met de andere bewoners 
organiseren zij gezellige activiteiten 
in de recreatieruimte van zijn 
woongebouw. Ze vieren er samen  
veel mooie momenten, van carnaval  
tot kerstmis. 

Kalender HEEMwonen 
krijgt u in december

GEDRUKT OP 
DUURZAAM 
PAPIER

In december krijgt 
u van ons een 
kalender voor 
2021. Wij bezorgen 
de kalender bij 
de volgende 
uitgave van ons 
bewonersblad. 




Een stroomstoring kan een aantal 
oorzaken hebben. Het kan zo zijn 
dat niet alleen bij u, maar ook 
bij uw buren of zelfs in uw hele 
woonwijk geen stroom is. Bel dan 
het Landelijk Storingsnummer 
(0800-9009). Een stroomstoring 
of kortsluiting in uw huis wordt 
meestal veroorzaakt door een 
apparaat dat niet goed werkt of te 
veel stroom verbruikt. 
Als u te maken krijgt met 
kortsluiting kunt u zelf een aantal 
controles uitvoeren. Met behulp van 
een stekkerproef komt u erachter 
hoe de kortsluiting is ontstaan. 
Volg daarvoor de stappen uit het 
bijgevoegde stappenplan. Weet 
u welk apparaat de kortsluiting 
veroorzaakt? Ga daar dan niet 
zelf mee aan de slag. Werken met 
elektriciteit is gevaarlijk! Gebruik 
het apparaat niet meer. Indien 
nodig vervang het apparaat of laat 
het repareren door een specialist. 
Zorgt geen van uw apparaten 
voor problemen, maar blijft de 
stroom toch uitvallen? Bel dan met 
HEEMwonen en meld dit bij ons. 

Stappenplan Stekkerproef:

 1 Schakel alle groepen in uw meterkast 
uit. Of verwijder de zekeringen van 
de groepen.

2  Haal in uw hele woning alle stekkers 
uit de stopcontacten. Vergeet de 
stekkers in bijvoorbeeld uw schuur 
of berging niet!

3 Schakel de aardlekschakelaar  
weer in.

4 Schakel de groepen in uw meterkast 
opnieuw in.

5 Plaats nu alle stekkers één voor één 
weer in het stopcontact. Zet daarbij 
ook de apparaten één voor één aan. 
Wacht tot het apparaat automatisch 
aanslaat voordat u verder gaat met  
het volgende apparaat.

6 Valt de aardlekschakelaar opnieuw 
uit op het moment dat u een stekker 
in het stopcontact steekt? Of valt 
de aardlekschakelaar uit wanneer u 
een apparaat aanzet? Dan is dit de 
oorzaak van de storing. Zorg voor 
reparatie of vervanging van  
dit apparaat.

7 Zorgt geen van uw apparaten voor 
problemen, maar blijft de stroom 
toch uitvallen? Controleer dan of er 
niet te veel apparaten tegelijk op één 
groep zijn aangesloten. Dat zorgt 
voor overbelasting. 

8  Blijft uw aardlekschakelaar uitvallen? 
Bel dan met HEEMwonen!

Stroom-
storing of 
kortsluiting? 
Doe de 
stekkerproef!

HEEMwonen dienst-
verlening tijdens 
corona 

Samen zorgen wij 
voor nette buurten

informatie over onze openingstijden 
en dienstverlening. Hebben wij 
een geplande afspraak met u op 
kantoor? Dan nemen we van tevoren 
telefonisch contact met u op en 
vragen wij naar uw gezondheid. 

Heeft u financiële problemen 
als gevolg van corona? We 
zoeken samen met u naar 
een oplossing 
Heeft u als gevolg van de 
coronacrisis minder inkomsten? En 
verwacht u dat u daardoor de huur 
niet kunt betalen? Neem contact met 
ons op. We zoeken graag samen met 
u naar een oplossing. 

Reparatieverzoeken
Is er iets stuk in uw woning? 
Dan kunt u uw reparatieverzoek 
telefonisch of via de website 

melden. We volgen het protocol 
van de Rijksoverheid ‘samen veilig 
doorwerken’. Dat betekent dat 
medewerkers van HEEMwonen 
of de vakmensen die bij u over 
de vloer komen vragen of u 
gezondheidsklachten heeft. Heeft 
u klachten? Dan stellen we het 
reparatieverzoek nog even uit. 
Vakmensen en medewerkers 
van HEEMwonen die bij u over 
de vloer komen hebben geen 
gezondheidsklachten. 

Huur opzeggen
U kunt de huur gewoon opzeggen. 
Dat kan eenvoudig digitaal via 
onze website. Een medewerker van 
HEEMwonen neemt telefonisch 
contact met u op om samen te 
bespreken hoe u de woning 
moet opleveren.

Medewerkers van HEEMwonen lopen regelmatig door de buurten. 
We zien dat er veel bewoners zijn die hun tuin of balkon netjes 
onderhouden. Daar zijn wij trots op. Zijn de tuinen en balkons 
netjes? Dan ziet de buurt er vanzelf ook netjes uit. De buurt goed 
onderhouden is iets dat we samen moeten doen. Ook de achterpaden 
van woonhuizen zijn een onderdeel van de buurt. Helaas zien we dat 
deze achterpaden niet altijd netjes zijn. 

Wat zijn de afspraken over 
het onderhoud van de 
achterpaden bij huizen?
Het achterpad bij uw huis deelt u 
meestal met uw buren. Daardoor 
is het niet altijd duidelijk wie 
wat moet doen. Wij hanteren de 
volgende vuistregel: HEEMwonen is 
verantwoordelijk voor de technische 

staat van de achterpaden. Wij zorgen 
er dus voor dat het pad recht ligt en 
heel is. U als bewoner zorgt ervoor 
dat het pad netjes en begaanbaar is. U 
bent dus zelf verantwoordelijk voor het 
weghalen van onkruid en zwerfvuil en 
het snoeien van overhangende takken. 
Wij vinden het dan ook heel fijn als 
buurtbewoners dit regelmatig doen. 

Hebben uw achterpaden veel 
onkruid en/of zijn er over-
hangende takken? Pak dit aan. 
Jammer genoeg zijn niet in alle buurten 
de achterpaden netjes. Rondom sommige 
huizen zijn de achterpaden niet goed 
begaanbaar. Kan uw achterpad wel een 
opknapbeurt gebruiken? Zorg er samen 
met uw buren voor dat de paden rondom 
uw huis netjes blijven. Haal onkruid, 
zwerfafval en overhangende takken weg. 
Alleen samen kunnen wij de buurt schoon 
en veilig houden. 

Kijk op onze website 
www.heemwonen.nl -> ik huur -> 
folders. In de folder “Tuinonderhoud 
en achterpaden” leest u wat wij van 
u verwachten en wat u van ons kunt 
verwachten. 

Ook een goed onderhouden 
tuin of balkon is mooi voor u 
zelf én voor de buurt.
Goed verzorgde achterpaden zorgen 
voor een goede uitstraling van uw 
buurt. Ook een mooi uitziende en goed 
onderhouden tuin of balkon zorgen voor 
een mooi aanzicht van uw buurt. Daarom 
geven wij u de volgende tips:

• Gebruik uw tuin niet als opslag. 
• Houd uw tuin onkruidvrij. 
• Ruim eventuele hondenpoep  

altijd meteen op. 
• Verwijder takken van bomen of 

struiken die overhangen naar  
uw buren of over het achterpad. 

• Maak de erfafscheiding van uw 
achtertuin maximaal twee  
meter hoog.

Nog steeds bepaalt het 
coronavirus een groot deel 
van ons leven. Bij HEEMwonen 
streven we ernaar dat onze 
dienstverlening zo veel mogelijk 
doorgaat. Reparaties aan 
woningen zijn zo veel mogelijk 
opgepakt. Sinds een aantal 
weken doen onze technische 
coördinatoren weer opnames 
van woningen. Ook nieuwe 
huurders kunnen weer een kijkje 
nemen in een woning voordat 
ze beslissen of ze er willen gaan 
wonen. De eerste stappen naar 
het nieuwe normaal zijn  
hiermee gezet. 

Hoe ziet de dienstverlening 
van HEEMwonen er op dit 
moment uit?
Ons kantoor is nog steeds  
gesloten. Wel zijn we telefonisch 
bereikbaar. U kunt ons mailen via  
info@heemwonen.nl of chat met ons 
via de website. Houd onze website 
in de gaten voor de meest actuele 



Actief voor
de buurt

Actief voor
de buurt

Huurders met hart voor hun buurt
Op veel plaatsen zien we buren die elkaar helpen. Buren die een praatje maken met iemand die eenzaam is, koken voor een ander of een 
boodschap doen voor een ander. Ook zijn er bewoners die zich inzetten voor een hele buurt. Ze organiseren activiteiten zodat buren elkaar leren 
kennen. En ze zorgen dat zaken geregeld worden voor de buurt. HEEMwonen is trots op al deze bewoners die zich inzetten voor een ander. Wij 
zochten in zowel Landgraaf als Kerkrade een bewoner op die zich inzet voor zijn buurt. Met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen 
én vanuit een goed hart. 

Sidney woont in Kerkrade in de 
buurt Heilust. Hij rondde de studie 
Social Work af. Een studie over 
culturele en maatschappelijke 
vorming. Na zijn afstuderen werkte 
hij in de gemeente Heerlen aan 
talentontwikkelingsprojecten met 
jongeren. Door het gebruik van 
graffiti en hiphop-muziek ontstond 
er een goed contact met de 
jongeren. Zo vonden ze samen een 
geschikte ontmoetingsplek voor 
de jongeren. Daarna werkte Sidney 
als jongerenwerker in de gemeente 
Kerkrade. Daar werkte hij onder 
andere mee aan een buitensportplek 
voor jongeren. Sidney vertelt dat het 
belangrijk is om met alle partijen in 

gesprek te gaan. “Omwonenden waren 
bang dat een plek voor jongeren te veel 
voor overlast zou zorgen. Daar moet je 
goed naar luisteren. De bezwaren moet 
je serieus nemen. Je moet er samen 
voor zorgen dat het werkt.” 

Het begint bij positief denken
Ondanks dat Sidney tijdens zijn werk 
altijd positief bleef, merkte hij dat er 
een klaagcultuur heerst. Er wordt 
minder van elkaar geaccepteerd. 
Terwijl iedereen iets voor elkaar kan 
betekenen. Vaak wijzen mensen eerst 
naar de ander. Ze kijken niet eerst naar 
de mogelijkheden die ze zelf hebben. 
Sidney dacht na over hoe hij dit  
kon veranderen.  

Zijn uitgangspunt werd: positief denken 
is de voorwaarde om iets te starten. 
Vanuit het jongerenwerk startte er een 
project in Bleijerheide. Daar plaatste 
de gemeente verkeersborden met 
positieve teksten erop in de wijk. Die 
hadden effect; In de buurt kwamen 
gesprekken tussen bewoners op gang. 

Positieve Stad – Kerkrade West
Zijn ervaringen met het werk in de 
wijken zorgde ervoor dat Sidney in 
2018 ‘Stichting De Positieve Stad’ 
oprichtte. Zijn stichting werkt met 
veel enthousiasme aan sociale, 
culturele en maatschappelijke 
uitdagingen. Dat doen ze op een 
zeer creatieve manier. Vervolgens 
verhuisde Sidney naar Kerkrade 
West. “Ik zag hier veel gebeuren in de 
wijk. Ik zag de huizen steeds mooier 
worden. Ik zag ook dat de bewoners 
van oorsprong vaak wantrouwend 
waren naar organisaties toe. Daarom 
stapte ik op die organisaties af. 

HEEMwonen is er daar ook één van. 
Samen met die organisaties startten 
we het project: De Positieve Stad – 
Kerkrade West. Het allerbelangrijkste 
is dat wij als bewoners SAMEN de wijk 
positiever maken met de hulp van de 
organisaties.” 

Er zijn al mooie 
mijlpalen bereikt.  
“Op 23 november 2019 was de 
startbijeenkomst in ’t Westhoes. Daar 
waren 60 bewoners bij. Het eerste 
idee dat we uitwerkten waren de 
straatborden. Net als in Bleijerheide 
maakten de buurtbewoners zelf 
positieve spreuken. In de coronatijd 
zijn ze versierd met verfspetters 
en opgehangen. Inmiddels zijn er 2 
wandelroutes langs de borden. Juist 
in deze rare coronatijd is het een 
goed idee om langs al deze positieve 
uitspraken te wandelen. Bij de 
Jumbo aan het Carboonplein ligt een 
geprinte wandelroute. Ook vind je de 
wandelroute op de website  
www.depositievestad.nl 

Jo woont in de Kakert in Landgraaf.  
Hij is een echte dorpsman. Hij is altijd 
in de weer voor de buurt. Jo kende vele 
goede tijden, maar helaas ook slechte 
tijden. Hij werd al vroeg weduwnaar en 
bleef achter met zijn kinderen. Nu is 
hij met pensioen maar hij werkte altijd 
hard. Hij had ook vaak pech dat zijn 
werk eindigde. Maar hij gaf nooit op. 
Hij vond altijd weer nieuw werk. Dat 
leverde hem veel ervaring op in veel 
verschillende soorten werk. Dat maakt 
hem tot het organisatietalent dat  
hij nu is. 

Jo zet zich altijd in voor anderen. Hij 
doet vrijwilligerswerk bij het buurthuis 
De Molt en bij de Stichting Bruggen 
van Vriendschap. Zij verzamelen 
kleding voor mensen in Polen. Hij gaat 
graag dansen en is vrijwilliger bij de 
voetbalclub. Ook helpt hij ieder jaar 
mee met het kindervakantiewerk. 

Veel veranderd in de Kakert
Jo is lid van de Bewonersvereniging 
Woonwijk Kakert, de BWK. Hij vertelt 
wat hij al allemaal heeft meegemaakt 
in deze buurt in Schaesberg; “In 
1968 en in 1978 hebben ze hier in de 
buurt onze huizen opgeknapt. Beide 
keren was ik lid van de BWK en heb 
ik me ingezet voor het belang van de 
bewoners. In 2007 is in onze buurt 
veel gesloopt en nieuw gebouwd. Zelf 
moest ik ook verhuizen. Ik heb toen 
veel contact gehad met de bewoners 
en de woningstichting. Samen hebben 
we die heftige periode doorstaan. 
Ik heb nog steeds een goed contact 
met de gemeente Landgraaf en ook 
met HEEMwonen. Ik zet me in om 
deze buurt mooi en veilig te houden. 
Zo regelde ik aanpassingen in de 
parkeerstroken, nieuwe verlichting en 
een goede stoep aan de Kakertsweg. 
Dat deed ik niet alleen. Veel buren 

Sidney die de verkeersborden 
verft samen met zijn buren

gingen met me mee naar de 
gemeente. De gemeente luisterde 
goed naar onze ideeën. Samen sta 
je sterk! Het pad in het Moltbos is 
nu geasfalteerd. Dat heeft 6 jaar 
geduurd, maar het is me gelukt. 
Ik geef niet snel op.” 

Zelfs in coronatijd voor 
de buurt op pad
Jo zet zich niet alleen in om zaken 
in de buurt geregeld te krijgen. Hij 
vindt het ook belangrijk dat buren op 
een goede manier contact met elkaar 
hebben. Ook daar zet hij zich voor in. 
“We organiseren samen veel leuke 
activiteiten. De buitenspeeldag is daar 
een mooi voorbeeld van. Ik ga nog 
ieder jaar verkleed als paashaas langs 
de deuren om de kinderen in de buurt 
te verrassen. Zelfs in coronatijd heb ik 
dat kunnen doen.” Jo vertelt dit met 

zo veel plezier. Eén ding is zeker.  
Hij geniet er van om anderen te 
helpen en samen te brengen. 

Hulp gezocht!
Jo is dus lid van de 
Bewonersvereniging Woonwijk 
Kakert. Door omstandigheden zijn 
er nog maar 2 bestuursleden. “Wij 
kunnen zeker nog versterking 
gebruiken! Buren die dat willen doen 
kunnen zich bij mij melden. Ik heb 
nog heel veel ideeën om de buurt te 
verbeteren. Die zitten nu allemaal 
in mijn hoofd. Ik zou ze graag een 
keer in een draaiboek voor de buurt 
willen opschrijven. Ik ben jammer 
genoeg niet zo goed in dingen 
opschrijven. Als er iemand uit de 
buurt is die mij wil helpen met het 
opschrijven? Laat het me weten.  
Dan gaan we samen aan de slag.”

Naast zijn werk was Jo jeugdopleider bij de B-jeugd van Fortuna 
Sittard. Trots laat hij ons zijn uitgebreide verzameling voetbalprijzen, 

foto’s en andere souvenirs uit een rijk voetbalverleden zien. 

Jo Geilenkirchen

Sidney van den Berg



Woordzoeker

waar je thuis bent.....

In de puzzel staan de woorden uit de lijst. Zoek deze woorden op in de 
puzzel en streep ze door. De overgebleven letters vormen een zin. Wilt u 
kans maken op een cadeaubon? Stuur deze zin samen met uw naam en adres 
naar redactie@heemwonen.nl of naar ons postbusnummer. De winnaar van 
de vorige Woordzoeker (Aan Tafel #26) is mevrouw Pütz-Genzcke 
uit Kerkrade. Hartelijk gefeliciteerd! 

Samen buurt maken 
in SUPERLOCAL 

Opknapbeurt voor 
Lauradorp

Nieuws van de 
huurdersverenigingen
Gezocht: bewoners 
die het verschil willen 
maken in de wijk! 
Het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen (CHOH) is de overkoepelende 
huurdersbelangenvereniging die de belangen van alle huurders van 
HEEMwonen behartigt. Op dit moment heeft het CHOH te weinig leden. 
Het CHOH is samen met Welsun op zoek naar nieuwe leden. Heeft u 
belangstelling in een bestuurlijke functie? Of wilt u zich specifiek richten 
op een bepaald onderwerp, zoals duurzaamheid, zorg en leefbare wijken? 
Dan bent u van harte welkom als lid van het CHOH. 

In het mooie Lauradorp, in de buurt Ubach over Worms, start begin 
2021 het renovatieproject Energiek Lauradorp. In dit project worden 
104 eengezinswoningen aangepakt. De woningen worden duurzaam 
opgeknapt en energiezuiniger. Zo wordt de energierekening van de 
huurders lager en zijn de woningen straks weer comfortabel. 

Als huurder van HEEMwonen weet u als 
geen ander waar huurders tegenaan 
lopen en wat er speelt en leeft in uw 
buurt. Als afgevaardigde vanuit één van 
de vier lokale huurdersverenigingen in 
het CHOH staat u in direct contact met 
HEEMwonen en denkt u actief mee over 
de plannen van HEEMwonen. Samen 
met uw collega’s in het CHOH adviseert 
u HEEMwonen. Dat doet u door kennis 
en ervaring te delen en door ideeën aan 
te dragen. Het CHOH trekt samen met 
u en HEEMwonen op om ideeën op te 
pakken en samen te realiseren. Allemaal 
met het doel om te werken aan tevreden 
huurders die prettig wonen in een 
fijne buurt. 

Wat wordt er in het CHOH 
besproken?
In het CHOH worden allerlei zaken 
besproken die huurders aangaan. 
Zoals plannen rondom onderhoud en 
renovaties van woningen, betaalbare 

Wat gaan we aanpakken?
De woningen in Lauradorp 
zijn toe aan een opknapbeurt. 
Daarom wordt de hele woning 
aangepakt van de vloer tot het 
dak. Projectleider Hub Moonen 
vertelt welke werkzaamheden we 
uitvoeren: “We isoleren de vloer van 
de kelder. We reinigen de gevels en 
voegen deze opnieuw. We isoleren 
de spouwmuren. We voorzien alle 

SUPERLOCAL is een unieke gebiedsontwikkeling in de buurt Bleijerheide in 
Kerkrade. De helft van de flat aan de Voorterstraat is gesloopt en hergebruikt. 
De andere helft blijft staan en wordt opgeknapt. Naar verwachting zijn de 129 
nieuwe appartementen en huizen in dit project eind 2021 klaar. 

huren, duurzaamheid en de jaarlijkse 
huurverhoging. Ook wordt de sociale 
betrokkenheid en leefbaarheid in 
de buurten besproken. Het CHOH 
brengt gevraagd en ongevraagd 
adviezen en ideeën in bij HEEMwonen. 
Het CHOH is ook betrokken bij de 
plannen van gemeente Landgraaf 
en Kerkrade. Samen met andere 
huurdersorganisaties denken we 
mee en adviseren we over de 
plannen van de gemeenten. 

Bent u goed in het voorzitten van een 
overleg, secretariaatswerkzaamheden 
of hebt u kennis en ervaring op 
financieel gebied? Dan bent u bij 
het CHOH van harte welkom. Bent u 
huurder van HEEMwonen en wilt u 
graag meedenken over plannen en 
ideeën voor de buurt? En kunt u het 
grotere plaatje zien? Ook dan zijn wij 
op zoek naar u. Stuur een mail naar 
evelien.baur@welsun.nl.

woningen van kunststof kozijnen 
met driedubbel glas. Er komt een 
mechanisch ventilatiesysteem met 
roosters in de ramen. We isoleren ook 
de daken en leggen er zonnepanelen 
op. De isolatie en ventilatie zorgen voor 
een prettig binnenklimaat. Daardoor 
hoeven de bewoners straks minder te 
stoken. De zonnepanelen zorgen voor 
eigen, groene energie.”

De modelwoning bezoeken
HEEMwonen pakt dit project samen 
op met BAM Wonen. Zij hebben een 
modelwoning gemaakt. Daar kunnen 
bewoners goed zien welke delen van de 
woning worden aangepakt. Inmiddels 
hebben alle bewoners de kans gehad 
om de modelwoning te bezoeken. 
Uiteraard is dat allemaal coronaproof 
verlopen. De bewoners reageerden 
positief. Een groot aantal wil graag 
dat we snel starten. Dat zijn goede 
vooruitzichten. Er wordt gestart met 
het project als 70% van de bewoners 
akkoord gaat. En als het werk klaar is 
kunnen de bewoners weer jarenlang 
genieten van hun huis.
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SUPER-duurzame huizen
De huizen die HEEMwonen straks 
verhuurt in dit SUPERLOCAL-project 
zijn op veel manieren duurzaam. De 
huizen worden verwarmd door een 
warmtepomp. De douche en toilet zijn 
waterbesparend en de voedselresten 
gaan in de voedselrestenvermaler. 
De energie in de openbare ruimtes 
van de flat is grotendeels afkomstig 
van zonnepanelen. Buiten komt 
een prachtig waterpark. Het park is 
onderdeel van een experiment met een 
gesloten waterkringloop. Regenwater 
wordt opgevangen en in het gebied 
gezuiverd. WML, de Limburgse 
Waterleiding maatschappij, doet 
onderzoek naar het regenwater dat 
wordt opgevangen. Het doel is om in de 
toekomst drinkwater te maken van het 
gezuiverde regenwater. Toekomstige 
bewoners worden uitgenodigd om mee 
te denken over het gebied rondom 
de woningen. Ook bij de invulling van 
de plint, de ruimtes onderin de flat, 
hebben de toekomstige bewoners een 
stem. Zo wordt de buurt door de 
buren gemaakt.

Komt u samen buurt maken?
HEEMwonen biedt huizen die vrij 
komen aan via Thuis in Limburg. De 
huizen in SUPERLOCAL worden op een 
andere manier verdeeld. Wij zoeken 

buren die samen een buurt willen maken. 
Buren met aandacht voor de natuur én 
voor elkaar. Wilt u in uw huis gebruik 
maken van groene energie? Wilt u samen 
koken, wassen of klaverjassen? Bent u 
handig, sociaal, groen of gewoon gezellig? 
Het maakt eigenlijk niet uit. Het gaat er 
namelijk niet om wie u nu bent, maar 
om wat u in deze buurt kan worden. Een 
goede buur, een nieuwe buur, een échte 
buur. Samen maken we van SUPERLOCAL 
de plek waar u thuis wilt komen. Is dit iets 
voor u? Ga naar de website 
www.woneninsuperlocal.nl en laat 
ons weten dat u met ons deze buurt 
wilt maken.

Actief voor
de buurt


