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Oplevering eerste 
woningen  
De eerste woningen aan de Mr. Haexstraat zijn al 
vergroend. De frisse, nieuwe uitstraling aan de 
buitenkant van uw woning valt meteen op. Niet 
minder belangrijk zijn de lagere 
energielasten. Een beter binnenklimaat van uw 
woning.    

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Aanmelden 
zonnepanelen 
U ontvangt een brief van Enexis als de 

zonnepanelen bij u zijn aangesloten. Met deze 

brief wordt u verzocht om de zonnepanelen aan 

te melden. Hiervoor zijn gegevens nodig van de 

installateur. Deze gegevens ontvangt u in een 

aparte brief. 

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden, kom dan 
(met beide brieven) langs bij het inloopspreekuur 
in de modelwoning. We helpen u dan graag! 

 

Planning  

De werkzaamheden verlopen tot nu toe volgens 
planning. Behalve de stormen begin februari zit 
het weer mee. In de eerste nieuwsbrief stond de 
voorlopige planning. We werken nog steeds 
volgens deze planning.  Ben u deze uit het oog 
verloren? Kom dan even langs in de bouwkeet of 
kijk in de app.   

 
 

Vergroening Eikske 
Nieuwsbrief # 3 – maart 2022 

 
Voor u ligt de derde nieuwsbrief ‘Vergroening 

Eikske’. Hierin houden wij u op de hoogte van 

de voortgang rondom de verduurzaming van 

de woningen in uw buurt. 
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Noteer in uw agenda:  
9 april is opruimdag  
 

Op zaterdag 9 april 
houden we onze derde 
opruimdag. Deze is 
voor de  bewoners van 
de Wendelstraat en 
Past. Tummerstraat nr 
9 t/m 17. Tijdens deze 
opruimdag zijn 
medewerkers van BAM 
en HEEMwonen 
aanwezig. Zij staan voor 
u klaar met raad en 
daad.  

 

Spreekuur: loop 
binnen! 
HEEMwonen houdt elke woensdagochtend van 
10.00 uur tot 11.00 uur een spreekuur in de 
modelwoning aan de Blauwsteenstraat 29. We 
heten u van harte welkom!  

 

 

 

Greunssemit? 

Het project “ikgroenhet” ging in 2017 van start in 

het Eikske. Dit werd zo’n succes dat vervolgens 

ook de rest van Landgraaf de kans kreeg om mee 

te doen. 

Het project “ikgroenhet” is inmiddels afgerond. 

Toch willen we graag verder gaan met het 

vergroenen van de buurt. Daarom werken de 

gemeente Landgraaf, HEEMwonen, 

welzijnsorganisatie Welsun en 

jeugdhulporganisatie Jens aan een nieuw 

groenproject. We noemen dit project: 

‘greunstemit?’ 

Greunstemit helpt mensen met het groen maken 

en groen houden van de voortuin. Ook 

greunstemit start in het Eikske en wel bij u in de 

straat. 

Hoe gaaf zou het zijn als na de woning en de 
straat ook uw voortuin wordt aangepakt? Een 
groene voortuin zorgt voor een betere 
afwatering en minder warmte. En het ziet er ook 
nog eens mooi uit!  

Houd uw brievenbus in de gaten! Binnenkort 
ontvangt u meer informatie.  
 


