
 
 
 
 
 
 
 
 
Heemskerk, 16 maart 2021 
Onze referentie: Algemene informatie 22-205031.0009 
 
 
 
 
Geachte bewoners, 
 
Onze voorbereiding is in volle gang ! 
Wij - Huipen, uw vastgoed onze zorg -  kunnen binnenkort gaan starten met het 
verduurzamen van uw woning en daar brengen wij u graag van op de hoogte. 
 
In opdracht van Woonopmaat mogen wij uw woning energiezuiniger maken. Hiervoor bent u 
persoonlijk benaderd door Carla Evy Groot in 2020. In januari heeft u het sociaal projectplan 
en het uitvoeringsplan mogen ontvangen in de vorm van een mooi boekje.  Mocht u niet 
meer in het bezit zijn van dit boekje dan kunt u deze opnieuw digitaal opvragen via 
voorbewoners@huipen.nl  
In het uitvoeringsplan kunt u stap voor stap de onderdelen vinden welke wij aan uw woning 
gaan verduurzamen. Het totale project zal gaan starten in april 2021 en loopt tot eind 
november 2021. 
 
Hoe prettig is het als u weet wie er bij u over de vloer gaat komen of dat u ons gezicht 
herkend zodat u weet wie kunt aanspreken bij eventuele vragen?  
Het lijkt ons “als Heemskerkers onder elkaar” fijn dat wij ons even bij u voorstellen, onze 
“smoelen” heeft u misschien al eerder gezien maar staan nu ook vastgelegd in de bijlage bij 
deze brief. 
 
Wij willen goed bereikbaar voor u blijven. Heeft u vragen en wilt u ons persoonlijk ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie ? dan zijn wij op dinsdag- en op donderdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 aanwezig in de proefwoning Carel van Manderstraat 18.  Natuurlijk op 
afspraak en alles binnen het coronaprotocol. Mocht u ons op een ander moment willen 
spreken dan kunt ons dat voorkeur laten weten bij via email voorbewoners@huipen.nl Maar 
bellen mag natuurlijk ook dan mag u vragen naar Dayenne of Marjon 0251-246444 of 06–
57199368  

 
In dit project zijn 116 woningen welke zijn ingedeeld in fase 1 t/m fase 5 op de achterzijde 
van deze brief kunt u zien in welke fase uw woning valt. Wij zullen u vroegtijdig via een nader 
bericht op de hoogte brengen wanneer wij bij uw woning zullen gaan starten. 
 
 
 
 
 
 
 
Zie start vanaf Fase 1 t/m 5  aan achterzijde van deze brief 
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Start Fase 1: medio april/mei 2021:     

• Carel van Manderstraat  2, 4, 6 & 8 

• Carel van Manderstraat 10, 12, 14, 16, 18 & 20 

• Carel van Manderstraat 1, 3, 5 & Jacob van Oostzanenstraat 1 

• Jacob van Oostzanenstraat 2 & Carel van Manderstraat 7 & 9 

• Jacob van Oostzanenstraat 4, 6 & 8 
 
 
Start Fase 2: medio mei/juni 2021:    

• Jan van Scorelstraat 5, 5B, 7 & 9 & Muilmanslaan 3 

• Muilmanslaan 8, Jan van Scorelstraat 11,13 & 15 

• Muilmanslaan 10, 12, 14, 16, 18 & 20 

• Muilmanslaan 22, Carel van Manderstraat 28, 30 & 32 

• Carel van Manderstraat 34 & 36Jacob Marisstraat 13, 15, 17 & 19 
 
 
Start Fase 3: medio juni/juli 2021:    

• Jacob Marisstraat 31, 33, 35 & 37 

• Jacob Marisstraat  23, 25, 27 & 29 

• Carel van Manderstraat 15, 17, 19 & 21 
 
 
Start Fase 4: medio augustus/september 2021:    

• Pieter Breughelstraat 16, 18, 20 & 22/Muilmanslaan 41 

• Muilmanslaan 33, 35, 37 & 39 

• Muilmanslaan 25, 27, 29 & 31 

• Muilmanslaan 17, 19, 21 & 23 

• Muilmanslaan 15, Carel van Manderstraat 11 & 13 
 
 
Start Fase 5: medio september/november 2021:    

• Antonio Morstraat 34, 36 & 38 & Pieter Breughelstraat 24 

• Pieter Breughelstraat 26 & Antonio Morstraat 35, 37 & 39 

• Antonio Morstraat 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 & 33 

• Antonio Morstraat 3, 5, 7, 9, 11 & 13 

• Antonio Morstraat 4, 6, 8, 10 & 12 

• Antonio Morstraat 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 & 32 
 
Voor meer informatie over uw project kunt u na 12 april zien op onze website www.huipen.nl  
 
Wij hebben er enorm veel zin en hopen u gauw te mogen ontmoeten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Huipen 

http://www.huipen.nl/

