
Nieuwsbrief 26 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de afgelopen periode, lichten wij de werkzaamheden 
voor de komende periode toe en de schadeafhandelingsprocedure.

Afgelopen periode
Afgelopen weken hebben wij hard gewerkt 
om zoveel mogelijk gereed te maken voor onze 
vakantie. Sinds een paar weken is de Pastoor 
Schuurmanstraat gereed en sinds vandaag is de 
Mijzijde gereed. Het asfalt was hier al een paar 
weken geleden aangebracht en sinds vandaag is 
het straatwerk hier ook af.

Daarnaast hebben we een deel van het park 
aangelegd en ligt sinds vorige week de nieuwe 
brug er! 

Afbeelding 1: De nieuwe voetgangersbrug in De Kanis.

Komende periode
Na onze vakantie, in week 34, wordt de speeltuin 
in het park geplaatst. Ook worden dan de 
paden van het park afgewerkt. De planten in 
het park volgen later. Dit doen we wanneer het 
plantseizoen is gestart. Ook starten wij in week 
34 in Meerkoetstraat met het aanbrengen van de 
bestrating.

Nadat de stratenmakers hier klaar zijn, gaan zij 
door naar de Leeuwerikstraat en wordt hier de 
rijbaan opnieuw bestraat. Dit doen we omdat 
we zien dat in de rijbaan spoorvorming ontstaat. 
Daarom breken wij hier de rijbaan op, halen 
wij een laag zand weg en vervangen deze voor 
puinverharding. Vervolgens wordt het straatwerk 
opnieuw aangebracht. 

Hierna zullen we de pootjes bij de Reigerstraat 
nog opnieuw bestraten, verwijderen wij de 
dam richting het depot en bestraten wij ook dit 
laatste stuk. Over de planning van de laatste 
werkzaamheden ontvangt u na de zomer van ons 
nog een nieuwsbrief.

Bouwvak
Vanaf morgen zijn we drie weken met 
vakantie. Vanaf maandag 23 augustus 
(week 34) ziet u ons weer terug in de wijk. 
Tijdens de bouwvak blijven wij bereikbaar 
voor vragen en opmerkingen via onze 
contactgegevens. 

Afbeelding 2: De laatste straatwerkzaamheden op de Mijzijde.



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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Keet
Waarschijnlijk heeft u het de afgelopen periode 
al gemerkt. Het wordt steeds rustiger in de keet 
op het depot. Na de zomervakantie verdwijnt 
onze keet vanaf het project en komt er geen 
vervangende keet. Heeft u vragen en wilt u deze 
liever persoonlijk, dus niet via de telefoon, met ons 
bespreken. Dan kunt u Alexandra bellen en maakt 
zij met u een afspraak.

Bereikbaarheid van de wijk
Vandaag hebben wij een deel van borden 
voor de definitieve verkeerssituatie geplaatst. 
Dit betekent dat er in een aantal straten nu 
een eenrichtingsverkeerssituatie geldt. Na de 
vakantie wordt de Leeuwerikstraat wegens 
herstelwerkzaamheden nog een keer afgesloten. 
Tijdens deze werkzaamheden wordt het 
eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. 

Verlichting
Sinds een paar weken is de verlichting in de 
Gruttostraat, Pastoor Schuurmanstraat, Mijzijde, 
Kievitstraat, Meerkoetstraat, Roerdompstraat 
en deels op de Reigerstraat aangesloten op 
het definitieve net. De lantaarnpalen aan het 
Pastorielaantje, Leeuwerikstraat en het overige 
deel van de Reigerstraat moeten nog op de 
lichtkast worden aangesloten. Dit is afhankelijk 
van een kabel die door de brug aangebracht moet 
worden. Dit volgt na de vakantie.

Schades
Afgelopen periode hebben we gemerkt dat 
bewoners ervanuit gaan dat als er een eindopname 
van de woning is gemaakt en er nieuwe schades 
uit de eindopname volgen deze automatisch door 
ons worden opgepakt. Dit is echter niet het geval.
Indien u vindt dat er schades door de 
werkzaamheden aan uw woning zijn ontstaan dan 
dient u Bunnik Groep schriftelijk aansprakelijk te 
stellen. Zonder deze schriftelijke aansprakelijkheid 
nemen wij uw schademelding niet in behandeling. 
In deze aansprakelijkstelling verzoeken wij u om 
een foto van de schade toe te voegen en een 

Afbeelding 4: De Mijzijde is zo goed als klaar. 

beschrijving van de oorzaak. 

U kunt uw aansprakelijkstelling naar ons sturen door:
• Een e-mail te sturen naar dekanis@bunnikgroep.nl 
• Een brief af te geven in de keet 
• Per post naar:

Bunnik Groep
t.a.v. Alexandra Braas
A. van Leeuwenhoekstraat 6
2408 AM Alphen aan den Rijn

Afbeelding 3: De Pastoor Schuurmanstraat sluit weer mooi aan 
op de Mijzijde


