Nieuwsbrief 6 - Reconstructie De Kanis
Deze week hebben wij onze laatste werkzaamheden van het jaar afgerond. In deze nieuwsbrief kijken we samen met
u vooruit naar de werkzaamheden in het nieuwe jaar en vertellen wij u over de nieuwe speeltuinen en onderhoud
in de wijk.
Afgelopen periode
In de laatste weken voor de kerstvakantie hebben wij
de bypass langs het Oortjespad hersteld, de pompput
geplaatst en de sanering in het Pastorielaantje afgerond.
Deze week hebben wij stelconplaten aangebracht en is
het Pastorielaantje weer opengesteld voor het verkeer.
Kerstvakantie
Vanaf vrijdag 21 december start onze kerstvakantie en
zijn we twee weken op vakantie. Ziet u tijdens onze
vakantie een vreemde situatie of is er een calamiteit ten
gevolge van onze werkzaamheden? Neem dan contact
op met 06 - 50 63 36 10.
Wanneer er in onze vakantie een kabel of leiding
kapotgaat, kunt u het storingsnummer van de kabel- of
leidingbeheerder bellen. Voor gas en elektra is dit Stedin,
voor water kunt u Vitens bellen en voor uw telefoon- of
internetkabel uw provider.
Heeft u vragen over het project? Dan kunt u een mail
sturen naar dekanis@bunnikgroep.nl

Afbeelding 2 - De schaatsbaan is geopend!

Komende periode
Vanaf 14 januari (week 3) starten wij weer met onze
werkzaamheden. Wij gaan van start op drie plekken in
de wijk; het Pastorielaantje, de Roerdompstraat en de
Mijzijde.
In het Pastorielaantje starten wij met het ontgraven van
de reeds aangebrachte zandlaag. Vanaf 14 januari is het
niet meer mogelijk om in het Pastorielaantje uw auto te
parkeren.
Omstreeks week 5 starten wij met het aanbrengen van
palen in het Pastorielaantje. Deze werkzaamheden duren
circa twee weken. Nadat de palen zijn aangebracht,
beginnen we met het maken van de bekisting van de
betonvloer.
In de Roerdompstraat starten wij met het ontgraven van
de cunetten in de tuinen en kappen wij de bomen. Aan
alle bewoners van de Roerdompstraat het verzoek om
uw tuin voor 14 januari leeg te halen.

Afbeelding 1 - Het Pastorielaantje is weer open voor gebruik.

Ook starten wij, in week 3, op de Mijzijde met het
vervangen van de waterleiding. We starten ter hoogte van
de kerk en werken richting de Pastoor Schuurmanstraat.
Het tweede gedeelte van de waterleiding vervangen
wij in februari. Dit gedeelte loopt vanaf de Pastoor
Schuurmanstraat tot aan Mijzijde 114. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd in het trottoir.
Tijdens de werkzaamheden blijft de Mijzijde open voor
verkeer.

Speeltuin

Onderhoud in de wijk
Op een aantal plekken in de wijk wordt er gewerkt en
worden de voetpaden en weg netjes gemaakt. Het kan
zijn dat wij bij u nog niet aan het werk zijn, maar dat de
weg of het voetpad voor uw woning hard onderhoud
nodig heeft. Deze punten kunt u blijven melden bij
de gemeente Woerden via het meldingsformulier op
https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klachtbezwaar-maken/melding-doen
of telefonisch via 14 0348.

Tijdens de werkzaamheden worden de speeltuinen
vernieuwd en opnieuw ingericht. Hoe deze eruit komen
te zien, wil Gemeente Woerden samen met de inwoners
uit De Kanis bepalen. Daarom wordt er vanaf januari een
werkgroep opgericht en u kunt zich hiervoor aanmelden!
Wie zoeken we?
Inwoners uit De Kanis met een leeftijd tussen de 6 en 70
jaar. Wil je/wilt u meedenken over de nieuwe speeltuin?
Stuur dan een mail naar jansen.jeska@woerden.nl

Afbeelding 4 - Kerstsfeer op de schaatsbaan

Kerstwens!
Namens de gemeente Woerden en Bunnik Groep
wensen wij u fijne feestdagen en voorspoedig 2019!

Contact

Afbeelding 3 - Activiteiten op de schaatsbaan

Activiteiten ‘Kanis on Ice’
Op de schaatsbaan worden komende periode een
aantal activiteiten georganiseerd. Zoals op zondag
23 december zijn er voor alle kinderen uit De Kanis en
Kamerik schaatswedstrijden op de schaatsbaan.
Op donderdag 27 december kunnen alle kinderen
discoschaaten van 19:00 uur tot 21:00 uur.

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.
Wij streven naar papierloze communicatie. Ontvangt u
deze nieuwsbrief nog niet digitaal? Geef uw
e-mailadres dan op via dekanis@bunnikgroep.nl
Volgende nieuwsbrief eind januari

