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Nieuwsbrief 1
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het project
‘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.

Waar zijn we nu bezig?

De klankbordgroep renovatie

We zijn bezig in de Kampstraat, Geraniumstraat,
Crocusstraat en Kasperenstraat. Binnenkort
ronden we de Kampstraat en het eerste blok van
de Geraniumstraat af en starten we aan de
overzijde van de Crocusstraat.

Bewonersavond
Begin deze maand hebben we de bewoners van
de Geraniumstraat, Lupinestraat, Chrysantstraat,
Kasperenstraat en de Ons Limburgstraat geïnformeerd over de werkzaamheden tijdens een
bewonersavond. Ruim voordat uw woning aan de
beurt is, ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Van links naar rechts: mevrouw Kroon, de heer
Vangeninden, de heer Van de Linden, mevrouw
Rutten, de heer Tiggelman en dhr Van Gemert.

Wat doet deze klankbordgroep?
HEEMwonen en Smeets Bouw voeren regelmatig
overleg met deze mensen, die zelf in een woning
wonen 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.
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Wijkconsulent:
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Dennis Bogers
Jan Pieter Bovendorp
(045) 645 44 44
energiekheilust@smeetsbouw.nl
facebook.com/EnergiekHeilust/

Energiek Heilust
Vragen tijdens de uitvoering

De werkgroep tuinen/ leefbaarheid

Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen? Loop dan eens binnen op de Lupinestraat 34. Hier vindt u de uitvoerder van Smeets
Bouw en ook René Nijpels, die de bewonersbegeleiding verzorgt, is hier vaker te vinden.
Iedere vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur is iemand
van HEEMwonen en/of Smeets Bouw aanwezig.

Van links naar rechts: Erna Elzakkers, Petra v.d.
Linden en Jacques Vangeninden.

Wat doet deze werkgroep?
Deze werkgroep overlegt regelmatig over de
tuinen en de leefbaarheid in de wijk.

Meedenken?
René Nijpels

Wilt u ook meedenken over de buurt, de tuinen,
de leefbaarheid en/of de sociale contacten in de
Heilust? Meld u dan aan via info@heemwonen.nl
met als onderwerp ‘Energiek Heilust’.

Film ‘Energiek Heilust’
We hebben een film laten maken van de
renovatiewerkzaamheden. Van A tot Z ziet u wat
er allemaal staat te gebeuren. Zo krijgt u een
goed beeld van wat u te wachten staat als uw
woning aan de beurt is. U vindt de film online op
https://youtu.be/KSZ_K-XTpzM

Geslaagde opruimdag
Op 13 oktober vond de eerste opruimdag plaats.
Een leuke en zeer geslaagde dag, ook gezien de
vele positieve reacties uit de buurt.

