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Nieuwsbrief 4
Voor u ligt de vierde 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 twee
maanden uit te brengen.

Stand van zaken
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u de
ontwikkelingen, gezien door de bril van de architect.

Vragen of niet tevreden?
Smeets Bouw voert de werkzaamheden voor ons uit.
Zij doen hun uiterste best om dit zo goed mogelijk te
doen. 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.
U kunt hem ook bereiken via telefoon 0654650350
of email energiekheilust@smeetsbouw.nl.
Lupinestraat 34
Hier kunt u iedere vrijdag van 10 - 11 uur terecht
voor algemene vragen.
Succesvolle opruimdag

Zonnepanelen
Tautus, de leverancier van de zonnepanelen heeft
vertraging opgelopen. De achterstand wordt deze
maand weggewerkt.
Rolluiken
Let op bij het plaatsen van rolluiken! Hiervoor heeft
u namelijk toestemming van ons nodig. Ook als u al
rolluiken had. We stellen hieraan namelijk een aantal
eisen. Toestemming aanvragen kan via e-mail
(info@heemwonen.nl). Zet in de e-mail uw naam en
adres en kies als onderwerp ‘Energiek Heilust’.

Oproep vanuit de werkgroepen
De werkgroepen renovatie en tuinen zoeken
bewoners die mee willen denken tijdens de
renovatie in hun straat. Het is voor de werkgroepen
belangrijk om direct contact te hebben met deze
bewoners. U hoeft niet mee te denken over de
renovatie in andere straten, maar dat mag wel.
Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar
info@choh.nl of kom vrijdags van 10-11 uur naar de
Lupinestraat 34.

Voordat de aannemer start met de werkzaamheden,
organiseren we een opruimdag. Zo ook eind april in
de Lupinestraat en omgeving. Zodat de woningen na
de renovatie niet alleen fris aan de buitenkant ogen
maar ook van binnen opgeruimd zijn!

Contact
Projectleider: Edith Costongs / Hub Moonen
Wijkconsulent: Jan Pieter Bovendorp
Tel. Nr.
(045) 645 44 44
E-mail:
info@heemwonen.nl
energiekheilust@smeetsbouw.nl
Facebook
facebook.com/EnergiekHeilust/

Energiek Heilust
Woordje van de architect
In de Spireastraat lijkt het een maandagochtend in
mei als alle andere. De week start rustig op, de
bomen kleuren al fris groen en de woningen liggen
er als vanouds bij.

Even verderop in de Chrysantstraat echter een heel
ander beeld; hier lijkt het wel een drukke
bouwplaats. Aan weerszijden met steigers en zeilen
ingepakte woningbouwblokken. Gevels die worden
schoon gestraald; voegers druk in de weer met
bungelende benen onder de bovenste
steigerplanken uitstekend de schone gevels weer
fris afvoegen. Daken die worden gesaneerd en
voorzien van dikke geïsoleerde nieuwe dakplaten.

Om de hoek zijn de volgende woningen al in de
steigers gezet, klaar om de komende weken te
worden gerenoveerd.
In de Lupinestraat worden de ‘Laanwoningen’ al
zichtbaar. De donkere topgevels contrasteren mooi
met de horizontale spekbanden in het lichtere
metselwerk, en het verticale accent geeft de lange
bouwblokken een aangename opdeling. Het cijfer
2018, het jaar van de oplevering van deze blokken,
siert de sluitsteen in de topgevel als een tastbare en
blijvende herinnering.

Vanuit het park stralen de verschillende gevels van
de ‘Parkwoningen’ je tegemoet, terwijl de frisse witte
gevelbanden van de ‘Dorpswoningen’ in de
Crocusstraat de wijk ruimtelijk en lichter maakt.
De zonnecellen zijn zorgvuldig geintegreerd in de
nieuwe daken en garanderen een schone en
duurzame bewoning. De vervuiling van mijnen is zo
verleden tijd; de wijk Heilust zeker niet.
Een mooie, groene en gerieflijke woonbuurt zal in
2019 onder de laatste steiger vandaan komen!

Toch vindt de bewoner hier met gemak zijn eigen
woning. De uitvoerder van Smeets Bouw heeft de
voordeuren netjes vrijgehouden in de steigers, als
gedrapeerde gordijnen in een vensterbank.

Vriendelijke groet,
Mark Feron & Floris Coolen

