Nieuwsbrief 13 - Reconstructie De Kanis
De laatste werkweek van het jaar is aangebroken. Vrijdag trekken wij de deur achter ons dicht en hebben
wij twee weken vakantie. In deze nieuwsbrief kijken we samen met u vooruit naar de werkzaamheden
in het nieuwe jaar en vertellen wij iets over de kabels en leidingen.

Afgelopen periode

Afgelopen periode hebben veel vorderingen plaatsgevonden.
In de Reigerstraat is de lage betonvloer gereed en gisteren is
het beton van de hoge vloer gestort. In fase 1 zijn de plantjes
in de voortuinen geplant. Op de Roerdompstraat zijn alle
palen geboord en wordt nu ter hoogte van Roerdompstraat
nr. 17 t/m 23 het definitieve riool aangebracht.
Op de Mijzijde is het tijdelijk nutstracé aangebracht en zijn we
gestart met het boren van de palen. In de Gruttostraat is het
tijdelijke riool aangebracht en de tijdelijke kabels en leidingen
(gas, water en elektra). In de Pastoor Schuurmanstraat is
het riool aangebracht, en een deel van de tijdelijk kabels
en leidingen. Volgend jaar moet hier nog een klein stukje
worden aangebracht.
Afgelopen periode hebben wij op veel plekken in de
wijk tegelijkertijd gewerkt. Dit hebben wij gedaan zodat
Van Vulpen in de gehele wijk het tijdelijke nutstracé kan
aanbrengen. Waardoor wij (Bunnik Groep) nu alle ruimte
hebben om de betonconstructie in alle straten achter elkaar
aan te kunnen brengen. Zo kunnen we de voortgang in onze
werkzaamheden behouden en de planning halen.

Komende periode

Op maandag 6 januari (week 2) starten wij weer met onze
werkzaamheden. Wij starten met het aanbrengen van het
definitieve riool in de Reigerstraat. Ook starten wij in de
Meerkoetstraat ter hoogte van de kruising Mijzijde met de
voorbereidingen voor het boren van de palen. Daarnaast
starten wij op de Mijzijde met het ontgraven van de weg,
zodat wij de betonvloer kunnen gaan maken.
Van Vulpen start, nadat ze klaar zijn in de Pastoor
Schuurmanstraat, met het aanleggen van de definitieve
kabels en leidingen in de Reigerstraat. Eind januari starten
wij in de Grutostraat met de voorbereidingen voor het boren
van de palen, zodat we daar begin februari kunnen starten
met het boren van de palen.

Storingen, erg vervelend!

Tijdens het project gaat er onverhoopt wel eens een kabel (of
leiding) kapot waar u als bewoner last van heeft. Dit kan een
internetkabel zijn, maar ook een kabel van de lichtmasten in
de wijk. Wij doen er alles aan dit te voorkomen, en snappen
dat u hier veel overlast van ondervindt. Graag leggen we u
uit waarom dit toch voorkomt.
We werken met veel verschillende aannemers in een kleine
ruimte. Hier liggen veel bestaande kabels en leidingen in de
grond. Daarnaast is de administratie van ooit aangelegde
kabels, leidingen, riolen, etc. niet altijd even goed bijgehouden,
waardoor we veel onbekende kabels tegenkomen en kabels
op onverwachte plaatsen liggen. Vorige week maandag was
dit ook het geval. Een voedingskabel van de Ziggokast stond
niet op de kaart, deze is per ongeluk beschadigd geraakt
met een storing tot gevolg.

Afbeelding 1 - De hoge betonvloer in de Reigerstraat.

Alle partijen (de aannemers, nutsbedrijven en de gemeente)
blijven hun uiterste best doen om storingen aan welke
discipline dan ook te voorkomen. Alleen kunnen we u niet
beloven dat er geen storingen meer tijdens het project
plaatsvinden. Daarnaast willen wij u vragen om een storing
direct bij uw leverancier te melden. Zij kunnen er dan direct
mee aan de slag. Dit is vooral handig als de betreffende
partij op dat moment niet meer aan het werk is.
Wij vragen om uw begrip in deze situatie. Wij doen er alles
aan om in een zo kort mogelijke tijd uw omgeving weer
netjes te maken.

Wie is verantwoordelijk?

Vaak krijgt Bunnik Groep de uitspraak ‘Jullie zijn toch
de hoofdaannemer?’ te horen. Echter is dit niet het
geval. Bunnik Groep is alleen verantwoordelijk voor de
werkzaamheden aan de betonconstructie, de weg en het
riool. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen, zowel
bij u in de tuin als in de straat, worden uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van Stedin, Vitens, Ziggo en KPN. Wij
begrijpen dat dit voor u als bewoner niet inzichtelijk is en
daarom leggen wij dat in deze nieuwsbrief nogmaals uit.
Tip!: hang deze bladzijde op uw prikbord of koelkast, zodat
u altijd de telefoonnummers bij de hand heeft.
Bunnik Groep voert werkzaamheden uit
aan de betonconstructie, het riool en de
bestrating en doet dit in opdracht van
Gemeente Woerden. Bij vragen over deze
werkzaamheden kunt u contact opnemen
met gebiedsmanager Alexandra Braas 06
38 10 69 38.
Aannemer
Van
Vulpen
voert
werkzaamheden uit aan de elektrakabel,
gasleiding en waterleiding en heeft twee
opdrachtgevers; Stedin en Vitens. Bij
vragen over deze werkzaamheden kunt u
Gerard van Vliet (06-46131568) of André
van Lierop (06-12472416) bellen. Bij storing
aan uw gasleiding of elektrakabel kunt u
bellen naar Storingsdienst van Stedin 08009009. Bij een storing aan uw waterleiding
kunt u bellen naar Storingsdienst Vitens
0800 0359
Aannemer CIAG werkt in opdracht van
Ziggo en vervangt de datakabel. Bij vragen
over de werkzaamheden kunt u bellen
naar dhr. Ruud de Gans (06 - 51 10 76 99).
Heeft u een storing dan belt u direct naar
Ziggo via 0900 1884.
Aannemer BAM werkt in opdracht van
KPN en zorgt voor het aansluiten van de
datakabel en telefoonkabel. Bij vragen over
de werkzaamheden kunt u bellen naar dhr.
Frits van de Vlis (06 - 51 61 92 46). Heeft u
een storing, dan belt u direct naar KPN via
0800 0402.

Verlichting

December en januari zijn donkere maanden waardoor het
extra vervelend is als de straatverlichting het niet doet.
Wanneer u constateert dat de verlichting het niet doet, kunt
u het beste hierover een melding indienen via de website van
de gemeente Woerden. Zij staan namelijk direct in contact
met de partij die storingen aan de verlichting kan oplossen.
Naast meldingen over de verlichting kunt ook andere
meldingen over de openbare ruimte indienen via het nieuwe
meldingensysteem van gemeente Woerden. Dit systeem
bereikt u via: https://www.woerden.nl/inwoners/meldingklacht-bezwaar-maken/melding-doen
Over de meldingen in De Kanis staan wij in direct contact
met gemeente Woerden. Wanneer een melding door ons
afgehandeld kan worden, horen wij dit via de gemeente en
pakken we dit op.

Afbeelding 3 - Het straatwerk op het Hof van Kanis

Kerstvakantie

Vrijdag 20 december is onze laatste dag voor de kerstvakantie.
Gisteren, maandag 16 december, hebben wij samen met alle
andere aannemers een ronde door de wijk gelopen om te
kijken welke punten we nog moeten oppakken om de wijk
veilig, netjes en begaanbaar achter te laten. Heeft u nog
vragen of aandachtspuntjes laat dat dan zo snel mogelijk
weten! Op de laatste werkdag hebben wij het vaak druk
met het afronden van de werkzaamheden.

Tijdelijke brug

Sinds een paar weken is de Mijzijde afgesloten voor
doorgaand verkeer. De Mijzijde wordt normaal gebruikt
door fietsers, zodat ze niet tussen de auto’s hoeven te
rijden op de drukke Van Teylingenweg. Vanuit de omgeving
hebben wij veel vragen en verzoeken ontvangen of er een
extra brug geplaatst kan worden, omdat veel fietsers zich
niet veilig voelden. Hier hebben wij naar geluisterd. Vlak na
het werkvak, aan de zuidkant van de Kanis, hebben wij een
extra brug geplaatst, zodat de fietsers weer snel de Mijzijde
op kunnen.

Contact

Afbeelding 2 - De lage betonvloer in de Reigerstraat.

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Bunnik
Groep, dan kunt u deze stellen aan onze gebiedsmanager
Alexandra Braas. Dit kan via 06-38106938 of via
dekanis@bunnikgroep.nl
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?
Download dan de gratis omgevingsapp ‘Reconstructie De
Kanis’ uit de Appstore of Playstore.

