
Nieuwsbrief 23 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de afgelopen periode en lichten wij de werkzaamheden 
voor de komende periode toe.  

Afgelopen periode 
Afgelopen week is de allerlaatste betonvloer van 
het project gestort. Dit was op de Mijzijde. Hiermee 
hebben we weer een mijlpaal bereikt binnen het 
project Reconstructie De Kanis. Daarnaast zijn de 
stratenmakers gestart in de Roerdompstraat. Het 
straatwerk schiet hier al aardig op. 

Ook zijn de speeltoestellen geplaatst in de 
speeltuin aan de Roerdompstraat. Op 15 maart 
wordt de ondergrond aangelegd en op 16 maart 
worden de toestellen afgemonteerd. Vanaf 16 
maar kan er gespeeld worden in de speeltuin.  Het 
blotevoeten pad dat om de speeltuin heen komt 
te liggen wordt later gemaakt. 

Komende tijd
Deze week zijn we gestart met het stellen van 
de banden in de Kievitstraat en Meerkoetstraat. 
De komende periode werken wij verder aan het 
straatwerk in de Roerdompstraat, Meerkoetstraat 
Kievitstraat. Vervolgens sluiten we het straatwerk 
aan in de Gruttostraat. Dit duurt ongeveer nog 6 
weken. 

Na deze week is Van Vulpen klaar in de Pastoor 
Schuurmanstraat met de werkzaamheden aan 
de definitieve kabels en leidingen. Hierna hoeft 
Van Vulpen alleen nog de definitieve kabels en 
leidingen op de Mijzijde aan te leggen.
Deze week zijn we gestart met het aanleggen 
van het EPS in de voortuinen en het aansluiten 
van de woningen op het definitieve rioolstelsel 
in de Pastoor Schuurmanstraat. Komende weken 
werken wij hieraan verder.

Mededeling
Per 31 maart stopt uitvoerder Rens op het project 
Reconstructie De Kanis. Vanaf 1 april neemt Arjan 
van der Giessen zijn taken over en zult u hem hier 
weer vaker zien.

Afbeelding 1: De laatste betonvloer wordt gestort.

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.    
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