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Het plan 
In Park West bouwen we 24 nieuwe 

levensloopbestendige woningen bouwen.  

De nieuwbouwwoningen kennen een bijzondere 

opzet en worden omgeven door groen. De 

woningen worden gebouwd rond een hofje. Met 

de achtertuinen aan het hofje en de voortuin 

richting het openbaar groen. Het moet een plek 

worden waar ouderen en jongeren samen leven en 

voor elkaar kunnen zorgen. 

 

Verhuurbrochure 

In de verhuurbrochure vindt u alle informatie over 

de woningen, zoals de ligging, plattegronden, 

inkomensgrenzen en voorzieningen. De 

verhuurbrochure vindt u op onze website 

www.heemwonen.nl � over ons � nieuwbouw 

en renovatie � nieuwbouw 24 woningen Park 

West � documenten. 

 

 

 

 

Toewijzing woningen 
 

Doorstromers 

Een deel van de woningen gebruiken we om 1 a 2 

persoons huishoudens door te laten stromen naar een 

levensloopbestendige woning. Een deel van de 

woningen adverteren we via Thuis in Limburg. 

  

Woont u in een eengezinswoning in Kerkrade West en 

huurt u van HEEMwonen? Voldoet u aan de 

inkomensgrenzen voor deze woningen? Bent u eraan 

toe om gelijkvloers te gaan wonen? En wilt u 

daarnaast echt iets voor de buurt betekenen?  

 

Stuur dan uw motivatiebrief en onderstaande 

documenten voor 10 oktober 2021 naar: 

parkwest@heemwonen.nl  of Postbus 135 6460 AC 

Kerkrade t.a.v. project Park West.  

- Inkomensverklaring belastingdienst 2020 of 

definitieve aanslag 2020 

- 3 actuele loonstroken of uitkeringsspecificaties 

 

Wie weet spreken wij elkaar binnenkort om nader kennis 

te maken.  

 

Overige geïnteresseerden 

Behoort u niet tot bovenstaande groep maar wilt u 

wel kans maken om in deze parkachtige omgeving te 

gaan wonen? Via deze nieuwsbrief houden we u op de 

hoogte van de data waarop de woningen 

geadverteerd worden. Om straks kans te maken op 

een woning uit het project moet u ingeschreven staan 

bij Thuis in Limburg: www.ThuisinLimburg.nl. 

 

In Park West, tussen het Papaverplein en het 

Salviaplein, willen we 24 nieuwe woningen 

bouwen. Via deze nieuwsbrief houden we u op 

de hoogte van de voortgang 



 

 

 

HEEMwonen 

045 - 645 44 44  

www.heemwonen.nl  

info@heemwonen.nl 

Van Wijnen     

046 – 420 45 00    

www.vanwijnen.nl     

                                                                  

Planning g 
Hieronder ziet u vanaf wanneer bepaalde 

werkzaamheden starten. Dit is een voorlopige 

planning, die altijd kan wijzigen.  

Sept t/m 

Nov  2021  

Gevels en daken 

 

Okt t/m Feb 

2022 

Binnenwerkzaamheden 

 

Dec t/m Feb 

2022 

Infrastructuur 

 

Feb/Mrt 

2022 

Oplevering woningen 

 

 

 

 

 

 

Hou rekening met 

bouwoverlast 
Bouwbedrijf van Wijnen voert werkzaamheden in 

opdracht van HEEMwonen uit. Medewerkers 

parkeren op het terrein of buiten de wijk. Alhoewel 

we er alles aan doen om overlast te beperken, is 

dit niet te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan: 

  

 
• geluid- en stofoverlast 

• meer verkeer vanwege het bouwverkeer in de 

omliggende straten 

• aanwezigheid van bouwkeet en opslag- en 

afvalcontainers op parkeerplaatsen, trottoir 

en/of de straat  

• Om de overlast zo beperkt mogelijk te houden 

en om de veiligheid te kunnen garanderen zal 

het bouwterrein volledig omheind worden. 

We rekenen op uw begrip.  

 

Uw contactpersoon 
Bij het voorbereiden en uitvoeren van het plan komt 

veel kijken. Wij vinden goede communicatie 

belangrijk. Van Wijnen is uw eerste aanspreekpunt. 

Als u vragen heeft over de planning of 

werkzaamheden kunt u terecht bij de uitvoerder, Paul 

Kersten.  

 

Hij is regelmatig in de wijk aanwezig. U kunt bij hem 

langskomen in de bouwkeet of telefonisch contact 

opnemen.  

 

 

Paul Kersten 

Bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 

uur en 16.30 uur. 

Telefoonnummer: 046 - 420 45 00 

 

 

 

 

 

Edith Costongs, projectleider  

Jan Pieter Bovendorp, wijkconsulent  

Paul Kersten, uitvoerder  

 

 

 


