
Nieuwsbrief 20 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de werkzaamheden van afgelopen periode, lichten wij 
de werkzaamheden en bereikbaarheid van de wijk voor de komende periode toe en bespreken 
wij enkele punten die vanuit de enquête van de Buurtgroep naar voren zijn gekomen.  

Afgelopen periode
Afgelopen periode hebben we in de 
Roerdompstraat de onderheide riolering 
aangebracht ter hoogte van de nummers 3 
t/m 6, en de beschoeiing langs de watergang. 
In de Pastoor Schuurmanstraat is de 
betonconstructie ter hoogte van de nummers 
2 t/m 14 gereed, en zijn we begonnen met 
het aanleggen van de definitieve riolering. Ter 
hoogte van de nummers 14 t/m de kruising met 
de Gruttostraat zijn we gestart met het boren 
van palen en het ontgraven van het cunet voor 
de betonconstructie. Daarnaast hebben we de 
steiger voor het toekomstige park aangelegd. 

In de Meerkoet- en Roerdompstraat is 
aannemer Van Vulpen begonnen met het 
aanbrengen van de definitieve waterleiding, 
gasleiding en elektrakabel.

Komende periode
De komende periode gaan we in de Pastoor 
Schuurmanstraat verder met het palen 
boren, het ontgraven van het cunet en het 
aanbrengen van de riolering ter hoogte van de 
lage nummers. 
In week 46 worden de laatste palen in de 
Kievitstraat geboord. Daarnaast moet de hoge 
betonvloer nog in de Kievitstraat gemaakt 
worden. Deze maken wij na de betonvloer van 
de Pastoor Schuurmanstraat.
In week 46 starten we met onze 
werkzaamheden op de Mijzijde. Op de 
achterkant leest u hier meer over. 

Van Vulpen werkt ter hoogte van de Mijzijde, 
Meerkoetstraat en Roerdompstraat aan de 
nutsvoorzieningen.   

Enquête Buurtgroep
Afgelopen juli heeft de Buurtgroep een enquête 
verstuurd naar u. Hierin werd uw mening 
gevraagd over diverse punten. De resultaten heeft 
de Buurtgroep besproken met Bunnik Groep 
en de gemeente. Hierop volgt binnenkort een 
terugkoppeling naar u via de Buurtgroep.

Vanuit de enquête kwam een aantal punten naar 
voren, waarover onduidelijkheid lijkt te heersen. 
In deze nieuwsbrief komen wij alvast op drie 
onderwerpen terug:

1. Glazenwasser
In oktober plannen wij opnieuw een bezoek van 
de glazenwasser in voor de straten: Pastorielaantje, 
Leeuwerikstraat, Reigerstraat en Roerdompstraat 
deel 2(hoge nummers). De bewoners van deze 
straten ontvangen vooraf een brief hierover namens 
Bunnik Groep.

2. Golfkarretje
Het golfkarretje heeft lange tijd ongebruikt op het 
depotterrein van Bunnik groep gestaan en is niet 
meer aanwezig op De Kanis. De buurtgroep gaf 
aan dat de buurt niet voldoende op de hoogte 
was van de beschikbaarheid en aanwezigheid 
van het golfkarretje. Indien u behoefte heeft aan 
transportondersteuning, dan kunt u dit aan onze 
werknemers vragen of aan onze gebiedsmanager. 
Vervolgens proberen wij u te helpen. 

3. Buurtmaatje Michel
Ook al zagen wij dat de aanwezigheid van Michel 
erg gewaardeerd werd in de wijk, komt hij niet meer 
terug naar De Kanis. Michel werkt inmiddels op 
andere projecten binnen Bunnik Groep, waaronder 
Reeuwijk, en heeft het daar erg naar zijn zin. De 
taken van Michel hebben wij verdeeld onder de 
werknemers buiten. Mocht u hierin nog bepaalde 
aspecten missen, dan horen wij graag uw feedback.



Bereikbaarheid van de wijk
In week 46 starten wij op de Mijzijde in fase 2a met onze werkzaamheden. Hierdoor is straks de 
Mijzijde tussen de Pastoor Schuurmanstraat en het Pastorielaantje afgesloten. De komende tijd vinden 
er meerdere wisselingen plaats in de bereikbaarheid van de wijk. Met de volgende afbeeldingen lichten 
wij de bereikbaarheid van de komende periode toe.

Contact
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.      
  
Volgende nieuwsbrief: november 2020

Afbeelding 1: Huidige situatie 

Afbeelding 2: Bereikbaarheid in week 46
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Afbeelding 3: Bereikbaarheid vanaf week 47

Afbeelding 4: Aanleg riool Pastoor Schuurmanstraat

Afbeelding 5: Aanleg betonvloer kruising Kievitstraat


