
 

 
Nieuwsbrief 3 
122 woningen Holz en Rolduckerveld 

 
In deze nieuwsbrief informeren HEEMwonen en Bouwservice Van der Heijden u over ontwikkelingen rond het project 
in uw buurt. 
 
Winnaars puzzelwedstrijd  

In nieuwsbrief 2 stond een puzzel, 
waarmee u een leuke prijs kon 
winnen. 
De heer Bosch (Nummer II-straat) 
en meneer en mevrouw Vlaspoel-
Somers (Directeur Petersstraat) 

zijn de gelukkige winnaars van heerlijke chocolade van 
Rousseau. Van harte gefeliciteerd! 
 
Eerste woonblokken (bijna) klaar 
In Rolduckerveld zijn de eerste drie woonblokken uit 
de steigers. Deze woningen zijn bijna klaar. Er komen 
nog nieuwe balustrades en beplating bij de voordeur. 
De buitenlampen en zonnepanelen worden nog 
aangesloten. 
 

 
 
Nieuwe schutting Rolduckerveld 
Bij de modelwoning aan de Directeur Petersstraat 42 
zijn schuttingen geplaatst. Wilt u ook een nieuwe 
schutting? Dat kan, als u de oude schutting zelf 
verwijdert. Vraag zo nodig vrienden, buren of 
bekenden u te helpen. De nieuwe schutting wordt dan 
uw eigendom en valt onder uw zorg.  
Dit aanbod geldt alleen voor schuttingen die aan de 
openbare ruimte grenzen. De aannemer bespreekt dit 
met u.  

 
 

Doorwerken tijdens bouwvak? 
Aannemer Bouwservice van der Heijden werkt door 
tijdens de bouwvak. Er zijn dan wel iets minder 
bouwmensen aanwezig. 
Rolduckerveld: gevelisolatie, schilderen en daken gaan 
door tot en met blok 9. 
Holz: asbestsanering gevel Nummer II-straat en 
werkzaamheden Schleidenstraat gaan door.  

 

 
 
Afvalcontainers 
We hebben nog een keer containers voor u 
geregeld.  
Op vrijdag 1 september kunt u van 9.30 uur - 16.30 
uur uw afval kwijt in een container. 
 

 
 
Inrichting buurt 
Buurtbewoners, HEEMwonen en de gemeente 
werken samen de aandachtspunten uit van de 
rondgang op 28 juni. Over de speeltuinen vindt op 28 
augustus overleg plaats met een groep bewoners.  
 

 
 

Wij wensen u een fijne zomer! 
  



 
 
 

Teken- en puzzelwedstrijd 
 
Voor de kinderen: 

Maak een leuke tekening of kleurplaat 

 
 
Maak een leuke tekening of kleurplaat van 
de vakantie. Of van de nieuwe woningen. 
 
Lever je tekening of kleurplaat vóór  
10 september in bij de modelwoning op de 
Directeur Petersstraat 42.  
Zet je naam en adres op de tekening. 
 
Doe mee! Je kunt een mooie speelgoed-bon 
winnen.  
 

 
Voor de volwassenen: een Sudoku 
 

 
 
Zet een cijfer van 1 tot en met 9 in een leeg vakje, zodat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3x3 
die cijfers één keer voorkomen. We zijn op zoek naar het cijfer in het oranje vak.  
Schrijf dit cijfer op een briefje met uw naam en adres. Lever dit vóór 10 september in bij de 
modelwoning op de Directeur Petersstraat 42. 
Onder de goede antwoorden verloten we een leuke verrassing. 
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