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Waar zijn we nu zoal bezig?

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van ‘Energiek
Heilust’. HEEMwonen wil u hiermee informeren
over het laatste nieuws en de voortgang van het
project. Wij streven ernaar deze nieuwsbrief
iedere 2 maanden uit te brengen.

Bericht van de aannemer

Verzoekje bij aanpak voegwerk
Als het voegwerk van uw woning wordt gedaan
en er wordt gekapt, gestraald en gevoegd dan
wordt een steiger opgebouwd. Het is voor de
werkmensen prettig als de achterpoort dan open
is. Dan hoeven wij u niet steeds te storen voor
toegang tot de tuin. Alvast bedankt!
Klachten? Meld ze!
Wij doen ons best om de werkzaamheden zo
goed mogelijk uit te voeren. Heeft u toch een
klacht of heeft u vragen over de planning? Meld
u dan bij de uitvoerder. U vindt hem in of nabij
de bouwkeet aan de Gladiolenstraat.
Lupinestraat 34
Hier kunt u iedere vrijdag van 10 - 11 uur terecht
voor algemene vragen en om de renovatie van
keuken, badkamer en toilet te bekijken.

• De daken aan de Crocusstraat 14-32. Door het
slechte weer voor kerst is dit vertraagd.
• Ook de achterstand met de kunststof kozijnen
wordt momenteel ingehaald. Dit betreft 11
woningen aan de Kampstraat, Geraniumstraat
en Crocusstraat.
• Bij de Geraniumstraat 18-26 en Lupinestraat
27-37 is de aannemer begonnen met het
aanbrengen van de gevelisolatie.
• Bij de Geraniumstraat 18-26 zijn de kap en
straalwerkzaamheden inmiddels in volle gang.
• Ook binnen zijn we op een aantal plaatsen gestart. Na de carnaval starten we met de vervangingen van keukens, douches en/of toilet
bij de woningen waar dat van toepassing is.
• Gevelschilderwerk laat nog even op zich
wachten in verband met het natte weer.
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Energiek Heilust
De werkgroep tuinen/ leefbaarheid

Oren en ogen van de wijk

Momenteel onderzoekt de werkgroep samen
met de gemeente welke delen van de wijk
makkelijk aan te pakken zijn en voeren zij
overleggen over wat mogelijk is.
Verlichting
Ook is de werkgroep momenteel de verlichting
in de achterpaden aan het onderzoeken naar
aanleiding van klachten dat de op zonne-energie
werkende lampen onvoldoende werken.
Jong geleerd…
Voor het werk in de Heilust wordt nu gesproken
met de Jan Baptist school. Op korte termijn
hopen we een leerling een werkervaringsplek te
kunnen aanbieden.
Veiligheid
De gemeente organiseert binnenkort samen
met politie en HEEMwonen voor bewoners in de
Spirea- en de Lupinehof informatiebijeenkomst.

Van links naar rechts: mevrouw Kroon, de heer
Vangeninden, de heer Van de Linden, mevrouw
Rutten, de heer Tiggelman en dhr Van Gemert.
Klankbordgroep renovatie
HEEMwonen en Smeets Bouw voeren regelmatig
overleg met de klankbordgroep renovatie. Deze
mensen wonen zelf ook in een woning die
gerenoveerd wordt. Zo krijgen we mee wat de
ervaringen en meningen zijn en kunnen we
bijsturen als dat nodig is. U kunt hen altijd
aanspreken als u uw mening of ervaring met hen
wilt delen.

Volg ons op Facebook
Op Facebook.com/EnergiekHeilust/
vindt u onze Facebookpagina. Like
de pagina en volg de ontwikkelingen.

De leden van de werkgroep (v.l.n.r.):
Van links naar rechts: Erna Elzakkers, Petra v.d.
Linden en Jacques Vangeninden.
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