Duurzaam Abdissenbosch
Nieuwsbrief 3
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het project ‘Duurzaam Abdissenbosch’.
HEEMwonen en BAM Wonen informeren u hiermee over het laatste nieuws en de
voortgang van het project.

BAM Wonen en HEEMwonen wensen u fijne
feestdagen en de beste wensen voor 2020.
BAM Wonen is gesloten van zaterdag 21 december 2019 tot en met
zondag 5 januari 2020. Er zijn dan geen werkzaamheden in de wijk.
BAM Wonen is voor spoedgevallen buiten werktijd bereikbaar via
040-2358000

Voortgang van de werkzaamheden
Door de vele regen van de afgelopen tijd hebben we vertraging opgelopen.
We lopen twee weken achter
op de planning.
Tot nu toe hebben we alleen
aan de buitenkant van de
woningen gewerkt.
In de 2e helft van Januari 2020
start BAM Wonen met de
werkzaamheden IN de
woningen. Ad Elands van BAM
Wonen maakt op tijd een
afspraak met u als bewoner(s).
Hij legt u alles uit over de
werkzaamheden, welke
voorbereidingen nodig zijn en
de planning.

Voorkom wateroverlast bij het stralen van de gevels.
Bij het stralen van de woningen is er op enkele plekken water naar binnen gekomen via
kleine kieren en naden of de ventilatiegaatjes in de kozijnen. Leg daarom eventueel oude
handdoeken op de vensterbanken om dit op te vangen en verdere overlast te voorkomen.
Vergeet niet al uw ramen en deuren goed dicht te doen.

Straten tijdelijk afgesloten of minder goed bereikbaar.
In verband met de veiligheid in de straten worden soms straten (gedeeltelijk) afgesloten. Ze
zijn daardoor minder goed of tijdelijk niet bereikbaar. Wij maakten daarover afspraken met
de Gemeente Landgraaf. Onze excuses voor dit ongemak.
Is uw straat afgesloten op de dag dat uw huisvuil, GFT-, plastic
afval of BEST-tas wordt opgehaald? Breng dan uw container of
huisvuil naar een plek waar de Rd4 er wel bij kan komen. U moet
uw container daarna ook zelf weer ophalen. Wij vragen u om deze
wegafsluitingen te respecteren en wij vragen uw medewerking. Zo
zorgen we er samen voor dat het veilig is in de buurt.

13 december opruimdag
De eerdere twee opruimdagen waren een succes.
Veel bewoners ruimden hun spullen op. Ook werd
er gezellig met elkaar gesproken onder het genot
van een kop koffie en een plak cake. Zoals eerder
aangekondigd ruimen we op in fases. De volgende
opruimdag is op 13 december. Bewoners die op
die dag met hun spullen bij ons terecht kunnen
hebben inmiddels een uitnodiging gekregen.
Voor wie:
Huurders van HEEMwonen van de woningen aan de
- Abdissenlaan even huisnummers
- Thornsestraat even en oneven huisnummers
Tijdens deze dag kunt u:
• spullen en afval brengen (géén asbest, autobanden, koelkasten,
apparatuur en chemisch afval!)
• goede spullen ruilen en/of inleveren
• gezellig een praatje maken, onder het genot van een kopje koffie of thee
Wanneer:
vrijdag 13 december 2019 van 09:30 – 15:00 uur.

HERINNERING: Rust vinden tijdens de
werkzaamheden?
Wij begrijpen dat de werkzaamheden vaak voor overlast
kunnen zorgen. Als uw badkamer wordt opgeknapt kunt
u misschien even niet douchen. Misschien heeft u wel
last van het geluid tijdens de werkzaamheden. Wij
bieden u een rustwoning aan. Dit is de woning
Kapittelstraat 7.
Wilt u gebruik maken van deze woning?
Neem vooraf contact op met de uitvoerder van BAM
Wonen; Ad Elands.

Wekelijks inloopspreekuur:
Elke dinsdag van 10:00 – 11: 00 uur in de uitvoerderswoning aan de Kapittelstraat 11
U kunt dan terecht met vragen over de werkzaamheden.

Contact met ons
Contactpersoon BAM Wonen

Ad Elands
Cristel Jacobs
U kunt hen bereiken via 040 256 43 00.
Contactpersonen HEEMwonen

Hub Moonen
Theo Lintjens & Carmie Rosmuller
U kunt hen bereiken via (045) 645 44 44

Patrick Coenen

