
  

  

Nieuwsbrief 5 

Voor u ligt de 5e nieuwsbrief van het project 

‘Energiek Lichtenberg’. HEEMwonen en 

Bouwbedrijven Jongen informeren u hiermee 

over het laatste nieuws en de voortgang van 

het project.  

 

 

 

 

Wekelijks inloopspreekuur in de 
modelwoning; Heggenstraat 8 

LET OP! In verband met de vakantie is er GEEN 
spreekuur op: 
- maandag 22 en 29 juli  
- maandag 5 en 12 augustus 

Vanaf 19 augustus is er weer een wekelijks 
spreekuur op maandag van 10:00 – 11: 00 uur.   

 

 

Bijna vakantie….. 

Vanaf 22 juli start de bouwvak-vakantie. De 
vakmensen van Bouwbedrijven Jongen en de 
andere bedrijven gaan er dan even tussenuit. 

Dat betekent dat de werkzaamheden 3 weken 
stil liggen. Vanaf maandag 12 augustus starten 
de vakmensen weer met de werkzaamheden.  

Heeft u in die periode vragen/opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij HEEMwonen. U kunt ons bij 
spoed ook buiten kantooruren bellen: 
(045) 645 44 44   

 

 

 

Contact met ons 

Contactpersoon HEEMwonen 
Projectleider: Edith Costongs 
Wijkbeheerder: Ad Wetzels 
Wijkconsulente: Wendy Schiffelers 
Telefoonnummer: (045) 645 44 44 
 
Contactpersoon Bouwbedrijven Jongen 
Uitvoerder:   Ferry Franken 
Telefoonnummer:  06 – 13 49 12 36  
Uitvoerderswoning:  Ridderstraat 18 
 
Coördinator Bewonerscommunicatie 
Esther van den Berg 
evdberg@bouwbedrijvenjongen.nl 

                                           
  

 



 

 

Opruimdag. 

Op vrijdag 29 juni regelde Bouwbedrijven Jongen de tweede opruimdag. Ter hoogte van de kruising 

Heggenstraat/Koningenplein richtten zij een milieuparkje in. Naast de grote containers voor afval 

was er een kringlooptafel. Daar brachten de huurders van HEEMwonen spullen naar toe die nog 

goed bruikbaar waren. Andere huurders hebben zij daar een plezier mee gedaan. Aan het einde van 

de dag haalde het Consuminderhuis de overgebleven spullen zoals speelgoed op. Zo steunden velen 

van jullie het goede doel. 

Het was niet alleen een dag waarop iedereen druk opruimde. Er was ook tijd voor een praatje. Er 

was koffie, thee, cake én een ijscokraam. Al met al kijken Bouwbedrijven Jongen en HEEMwonen 

terug op een geslaagde en gezellige dag.  

Een bedankje aan alle huurders die er waren en hebben geholpen! 

                

 

 

Ik groen het.  

Op zaterdag 28 juni was het zo ver; ‘ikgroenhet’ was bij u op bezoek in de Lichtenberg. Vele 

buurtbewoners, vrijwilligers en professionals hebben samen een aantal tuinen vergroend. Het 

Cultuurhuis diende als uitvalbasis. Deze oude kerk is prachtig omgebouwd tot een 

gemeenschapshuis. Dankzij uw hulp is ook de tuin van het gemeenschapshuis nu prachtig aangelegd 

met groen.   

Er is hard gewerkt door velen van jullie. Veel voortuinen van woningen waar de 

renovatiewerkzaamheden zijn afgerond zijn nu opgeknapt en vergroend. Tussendoor konden 

deelnemers genieten van een lekkere lunch in het Cultuurhuis. Ook voor avondeten werd gezorgd.  

Er was veel positieve aandacht in de buurt. Buurtbewoners deden enthousiast mee en ook Omroep 

Landgraaf was uitbundig aan het filmen en interviewen.  

‘Ikgroenhet’ is een IBA-project dat nog even doorgaat.  

HEEMwonen is volwaardig partner en steunt dit project.  

Is uw voortuin nog niet opgeknapt?  

Op 14 september zijn we er weer. U kunt die dag mee doen.  

Meld u aan via ikgroenhet@bureauverbeek.nl.  
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