
Nieuwsbrief 24 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de afgelopen periode, lichten wij de werkzaamheden 
voor de komende periode toe en vertellen wij iets over de bereikbaarheid van de wijk. 

Afgelopen periode
In de afgelopen periode is het straatwerk in de 
Roerdompstraat afgerond en in een deel van de 
Kievitstraat en Meerkoetstraat. Daarnaast is de 
speeltuin aan de Roerdompstraat ingericht en kan 
daar weer gespeeld worden. Er wordt nog een 
hek geplaatst aan de achterzijde van de speeltuin. 
In de Pastoor Schuurmanstraat zijn alle definitieve 
kabels en leidingen aangebracht en wordt nu het 
EPS aangebracht in de tuinen richting de voordeur. 
Ook sluiten we de woningen definitief aan op het 
riool in deze straat.

Komende periode
Op de Mijzijde worden nu de definitieve kabels 
en leidingen aangelegd. Van Vulpen is hier nog 2 
weken mee bezig. Hierna worden op de Mijzijde de 
telecomkabels van KPN en Ziggo aangelegd. Deze 
werkzaamheden duren circa twee weken. Daarna 
gaan wij aan de slag met de laatste aanpassingen 
aan het persriool, brengen wij de kabel voor de 
openbare verlichting aan en mantelbuizen voor 
eventueel toekomstige kabels. Hierna wordt de 
puinfundering aangebracht en kan het asfalt op 

Afbeelding 1: bestratingwerkzaamheden kruising Kievitstraat - 
Gruttostraat

Afbeelding 2: Werkzaamheden Van Vulpen op de Mijzijde

de Mijzijde worden aangebracht. De datum voor 
de asfalteerwerkzaamheden communiceren wij in 
de volgende nieuwsbrief en via de omgevingsapp.

Ook schiet het straatwerk in de wijk aardig op. 
In tegenstelling tot Bunnik Groep werken de 
stratenmakers ook op maandag 26 april en dinsdag 
27 april door om de verbinding Gruttostraat – 
Kievitstraat gereed te krijgen. Hierna werken ze 
door op de kruising Kievitstraat en vervolgens 
verder in de Pastoor Schuurmanstraat. 

Vrije dagen 
Bunnik Groep is de komende periode vrij 
op de volgende dagen:
• Maandag 26 april
• Dinsdag 27 april
• Donderdag 13 mei
• Vrijdag 14 mei
• Maandag 24 mei 
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Afbeelding 4: Vanaf volgende week werken Pieter en Jeroen op een 
een ander project van Bunnik Groep en ziet u dit duo niet meer op 
De Kanis aan het werk.

Parkeerterrein Meerkoet en Bereikbaarheid wijk
Vanaf woensdag 28 april wordt het parkeerterrein aan de Meerkoetstraat opgeruimd. Aan alle bewoners 
het verzoek om voor woensdag 7:00 uur uw auto of camper hier te verwijderen.

Vanaf woensdag 28 april is de kruising Gruttostraat – Kievitstraat geopend. De bewoners van de 
Roerdompstraat kunnen vanaf woensdag via de Leeuwerikstraat – Reigerstraat – Gruttostraat – Kievitstraat 
de Roerdompstraat bereiken. Deze route hebben wij weergegeven op onderstaande afbeelding. Ook de 
route Wijk Uit loopt dan via de Gruttostraat - Reigerstraat - Leeuwerikstraat. Na circa drie weken is het 
straatwerk op de kruising Kievitstraat ook gereed en wordt de kruising opengesteld. Vanaf dan kunt u 
via de Kievitstraat - Kavelpad de wijk weer uitrijden.

Afbeelding 3: De verkeerssituatie vanaf woensdag 28 april

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: mei 2021


