Nieuwsbrief 3 - Reconstructie De Kanis
Vanaf nu informeren wij u maandelijks over de voortgang van de werkzaamheden en kijken we samen met u vooruit
naar de komende periode op het project. In deze nieuwsbrief vertellen wij onder andere iets over de planning,
veiligheid in de wijk en stellen wij ons buurtmaatje Michel aan u voor.
In de Reigerstraat hebben wij het EPS en het tijdelijk
riool in de voortuinen aangebracht. Deze week zijn wij
gestart in de Leeuwerikstraat met het aanbrengen van
het EPS in de voortuinen.
In het Pastorielaantje voeren wij saneringswerkzaamheden uit. Dit houdt in dat wij de vervuilde grond
verwijderen uit de bodem en schone grond hiervoor
terugplaatsen. In het Pastorielaantje liggen veel kabels
en leidingen in de bodem. Dit maakt het uitvoeren van
de werkzaamheden extra lastig. Eén van die leidingen
is een oude waterleiding die erg teer is. Tijdens de
werkzaamheden is deze helaas al kapotgegaan. Daarom
wordt nu eerste de waterleiding vervangen, voordat wij
verder gaan met de saneringswerkzaamheden.

opgevuld met beton. Deze koker blijft achter in de
bodem. De komende twee weken is deze stelling nog
aan het werk op het Hof van Kanis, daarna starten we
met het aanbrengen van de betonvloer.
Vanaf volgende week start aannemer Van Vulpen
met het aanbrengen van het tijdelijk nutstracé in de
Reigerstraat. De bewoners ontvangen hier apart bericht
over met aanvullende informatie.

Informatiecentrum

Vanaf 5 november openen wij het informatiecentrum
en kunt u langskomen. In het informatiecentrum
kunt u de planning van de werkzaamheden en de
uitvoeringstekeningen bekijken. Ook kunt u terecht met
al uw vragen over het project en de uitvoering daarvan.
De openingstijden van het informatiecentrum zijn:
Maandag van 13:00 – 15:00
Vrijdag van 13:00 – 15:00
Inloopuur: Woensdag van 16:00 – 17:00
Het eerste inloopuur vindt plaats op woensdag 7
november!

Het team van Bunnik Groep

Deze keer stellen wij Michel van den Brink aan u
voor. Tijdens dit project is hij het buurtmaatje, het
aanspreekpunt van de omgeving en assisteert de
uitvoerders. Michel werkt al bijna twee jaar bij Bunnik
Groep.
Afbeelding 1 - Deze boorstelling wordt de komende periode
door ons ingezet.

Komende periode

Afgelopen donderdag is de boorstelling naar het project
gekomen. Deze stelling boort de gaten in de bodem
om de palen van de betonconstructie te maken. Met
een stalen koker boort hij een gat van ongeveer 14
meter diep in de bodem. Vervolgens wordt deze koker

Wat is je specialiteit?
Het contact hebben met mensen en mensen helpen,
waarbij ik alle mensen hetzelfde behandel.

Wat zijn je taken op dit project?
Ik assisteer bij de uitvoering en zorg dat alle woningen
bereikbaar blijven. Daarnaast ben ik verkeersregelaar en
ondersteun ik Alexandra in de communicatie. De meeste
foto’s die u terugziet op de app zijn door mij gemaakt.

Veiligheidflits

Afgelopen maand hebben wij een veiligheidsles
georganiseerd voor de leerlingen van de EbenHaezer school en De Wijde Blik. Op deze lessen
hebben wij positieve reacties ontvangen en daarom
willen wij hem ook nog een keer in de wijk uitvoeren
voor alle bewoners die hierin geïnteresseerd zijn. Op
woensdag 14 november van 13:30 uur tot 16:00 uur
mag u langskomen op het depot (achter het Hof van
Kanis) om deze les bij te wonen.
Adviesroute
Afbeelding 2 - Michel van den Brink aan het werk in de Reigerstraat

Wat vind je belangrijk?
Dat het teamverband sterk is.

Wat zijn je hobby’s?
Hardlopen! Ik heb laatst voor de 9e keer de dam tot
damloop uitgelopen. Daarnaast ben ik graag in de
natuur en houd ik ervan om op vakantie te gaan.

Waar mogen we je voor wakker maken?
Waanzinnige muziek uit de jaren ’80, zoals Dire Straits.

Buurtgroep

Regelmatig overleggen wij samen met de Buurtgroep.
Tijdens deze overleggen kijken wij naar verbetering
voor het project. Heeft u ideeën over wat beter kan of
vragen over het project? Draag deze aan bij één van de
leden uit de Buurtgroep (zie afbeelding 3).
In het afgelopen overleg heeft de Buurtgroep het
volgende punt aangedragen:
De Buurtgroep gaf aan dat de bebording rondom het
fietspad langs het Oortjespad onduidelijk was.
De bebording hebben wij rondom het fietspad
aangepast door borden die aangeven ‘verplicht
fietspad’. Ook hebben wij op meer plaatsen een bord
neergezet, zoals bij de parkeerplaats van het Oortjespad
en hebben we de knooppuntroutes hierop aangepast.

Gezocht: Enthousiaste keetdame/heer
Wij zijn op zoek naar een vrouw of man die onze
keten in de Kanis én op ons project in Kockengen wil
schoonhouden.
Frequentie: 2 keer per week, voorkeur dinsdag en
donderdag
Tijdstip: einde van de middag, avonduren
Ben jij deze enthousiaste aanpakker of heb je vragen?
Stuur een berichtje naar dekanis@bunnikgroep.nl

In de Leeuwerikstraat wordt op dit moment hard
gewerkt. Daarom adviseren wij u om de volgende
route te gebruiken om de tijdelijke parkeerplaats aan
de Reigerstraat te bereiken: Pastoor Schuurmanstraat,
Gruttostraat, Reigerstraat.
Bouwveiligheid

Als team zijn we ook continu bezig met veilig werken.
Twee weken geleden hebben we met elkaar een
middag ideeën en oplossingen uitgewerkt om
onze bouwplaats veilig te houden. In de volgende
nieuwsbrief delen we graag met u de uitkomst. Mocht
u vragen of tips hebben over ons veiligheidsgedrag,
meldt dit vooral aan ons!

Afbeelding 3 - De Buurtgroep

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 half november

