
Nieuwsbrief 22 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op 2020, lichten wij de werkzaamheden en bereikbaarheid 
van de wijk voor de komende periode toe en geven we u een  stappenplan voor schadeafhandeling.  

Terugblik 2020 
Allereerst wensen we u namens Bunnik Groep 
graag een gelukkig en gezond 2021 toe! 2020 
is voor iedereen een uitzonderlijk jaar geweest. 
Ondanks de coronacrisis hebben wij gelukkig 
grote stappen kunnen zetten in De Kanis. We 
hebben in 2020 de laatste paal geboord van het 
project, bijna alle betonconstructies aangelegd, en 
de Gruttostraat, Reigerstraat en een deel van de 
Roerdompstraat opgeleverd. In deze nieuwsbrief 
blikken we kort terug met enkele artistieke foto’s 
van Kwaaiaap. 

Wilt u meer foto’s zien? Kijk dan op www.
kwaaiaap.nl

Afbeelding 1: het team van Bunnik Groep wenst u een fijn 2021!

Bereikbaarheid
Vanaf 25 januari wordt het Pastorielaantje weer 
afgesloten. Deze situatie duurt circa 3 maanden. 
Dit is nodig om de betonconstructie op de 
Mijzijde aan te leggen. Op de achterkant van 
deze nieuwsbrief vindt u een overzichtskaart van 
de bereikbaarheid tijdens deze periode.

Tijdens deze periode...

... is het kavelpad wederom de route om de wijk 
met de auto te bereiken. 

... kunnen grotere voertuigen het kavelpad via 
de verbrede bouwbrug bereiken.

... adviseren wij fietsers om met de fiets aan 
de hand via de Pastoor Schuurmanstraat 
of de Meerkoetstraat de wijk te ontsluiten. 
Voetgangers kunnen dezelfde route volgen. 

... kunnen nood- en hulpdiensten de wijk 
bereiken via het pad van rijplaten en stelconplaten 
dat wij hebben aangelegd in de Pastoor 
Schuurmanstraat. Dit pad is dus niet bedoeld 
voor doorgaand autoverkeer. We verzoeken u 
hierbij om niet over dit pad heen te rijden met 
de auto. 

Afbeelding 2: Wapening van de lage betonvloer

Komende tijd
Momenteel werken we op de Mijzijde, tussen de 
kruising met de Pastoor Schuurmanstraat en het 
Pastorielaantje. We ontgraven hier het cunet voor 
de hoge betonvloer en leggen het definitieve riool 
aan. Vanaf 25 januari starten wij in het tweede 
gedeelte op de Mijzijde met de werkzaamheden 
voor de betonconstructie. Dit deel loopt vanaf 
de kruising Pastorielaantje tot en met de kerk. 
Deze werkzaamheden hebben invloed op de 
bereikbaarheid van de wijk.
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Afbeelding 4: Werkzaamheden aan het riool op de Pastoor 
Schuurmanstraat

Stappenplan schades
Afgelopen periode hebben wij vaker de vraag 
ontvangen over wat u moet doen bij een schade 
aan uw woning. Daarom lichten wij dit in deze 
nieuwsbrief aan u toe:

1. Voor de start van onze werkzaamheden in De 
Kanis is van elke woning een vooropname gedaan. 

2. Ziet u nieuwe schade aan uw woning, of 
vermoedt u dat u een nieuwe schade heeft? Stuur 
dan een mail of brief naar Bunnik Groep.

3. Naar aanleiding van uw melding stuurt Bunnik 
Groep een ontvangstbevestiging naar u en vraagt 
u een aansprakelijkheid op te stellen en vraagt 
mogelijk extra gegevens bij u op.

4. Uw schade wordt geregistreerd. Tijdens de 
eindopnames controleert TVW Expertise* of deze 
schade nieuw is. 

5. Indien uit de opnames blijkt dat de schade nieuw 
is, wordt er beoordeeld door een onafhankelijke 
schade expert of de schade aan de werkzaamheden 
te wijten valt. Wanneer dit zo is spreekt men over 
een causaal verband.

6. Indien de schade een causaal verband heeft met 
de werkzaamheden, wordt er door de verzekeraar 
(of Bunnik groep) een voorstel gedaan om de schade 
met u af te handelen. Wanneer er geen causaal 
verband is met de werkzaamheden wordt de schade 
afgewezen. 

* TVW Expertise is het bedrijf dat de opnames van 
uw woning maakt.

Let op: Indien u geen melding maakt van uw 
schades en Bunnik Groep niet aansprakelijk stelt, 
worden schades aan uw woning niet in behandeling 
genomen.

Afbeelding 3: De verkeerssituatie vanaf maandag 25 januari

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: februari 2021


