
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 projectperiode op het project. In deze nieuwsbrief vertellen wij onder andere iets over de planning, 

de starthandeling van het project, het informatiecentrum en onze nieuwe App!

Vanaf half augustus zijn wij gestart in de woonwijk. In de 
wijk hebben wij de tijdelijke parkeervakken aangebracht. 
Ook hebben wij de dammen aangelegd richting het 
kavelpad en zijn we gestart met het aanleggen van het 
depot en de tijdelijke parkeervakken in het weiland ten 
noorden van De Kanis.

Deze week zijn we gestart met de werkzaamheden 
van fase 1C. Dit is ter hoogte van het Hof van Kanis. We 
zijn gestart met het ontgraven van het cunet, zodat 
we hier straks de betonconstructie kunnen realiseren. 
Over een paar weken wordt hier de eerste paal van de 
betonconstructie aangebracht!

In fase 1A, in de Reigerstraat en Leeuwerikstraat, zijn de 
tuinen van fase 1A zo goed als leeggehaald. Wij willen 
alle bewoners bedanken voor hun medewerking en 
inzet! 

Afbeelding 1 - Aanbrengen zebrapad in de wijk

Nieuwe App!
Na een paar testmaanden 
en na de feedback van een 
aantal bewoners hebben wij 
besloten om over te gaan op 
een andere omgevingsapp: 
Reconstructie De Kanis

De app is gratis te downloaden 
uit de Appstore of Playstore 
en vindt u onder de naam 
Reconstructie De Kanis

De belijning in de wijk is bijna gereed. Aanstaande 
zaterdag worden de laatste 2 zebrapaden en lijnen in de 
wijk aangebracht. 

Scan hier de QR-code en download de app!



Veiligheidflits
Het veilig kunnen uitvoeren van onze 
werkzaamheden is voor ons erg belangrijk. In 
het kader van het behouden van de veiligheid 
hebben wij afgelopen week een dode hoek 
training gegeven aan de leerlingen van de Eben-
Haëzer school. Volgende week geven wij deze les 
ook op basisschool De Wijde Blik.

Binnenkort staat de bebording in de wijk die de 
veilige routes aangeeft. Wilt u zorgen dat u en uw 
kinderen deze routes gebruiken?

Verzoek aan u!
In de wijk houden wij de snelheid van ons 
werkverkeer laag om onveilige situaties te 
voorkomen. Wilt u ook om uw snelheid denken?
Daarnaast willen wij u vragen om niet het 
depotterrein op te lopen of fietsen. Hier rijden 
grote machines en wanneer u hier loopt ontstaan 
er onveilige situaties. 
Alvast bedankt!

Afbeelding 4 - Dode hoek les op de Eben-Haëzer school

Informatiecentrum
Volgende week wordt onze keet op het projectgebied 
geleverd en kunnen we deze gaan inrichten. 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!

Starthandeling
Op maandag 17 september worden de werkzaamheden 
feestelijk geopend met een toespraak en starthandeling 
van wethouder Arthur Bolderdijk. We beginnen om 
10 uur in de Gekeerde Kanis en gaan daarna naar 
buiten voor de starthandeling. U bent hierbij van harte 
uitgenodigd!

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

Volgende nieuwsbrief half oktober

Komende periode
Volgende week starten wij in fase 1A met het ontgraven 
van de sleuven in de tuinen, zodat hier het tijdelijk 
nutstracé kan worden aangebracht. Ook wordt het 
tijdelijk riool aangebracht in deze sleuven. We starten 
met het ontgraven in de Reigerstraat ter hoogte van nr. 
14 en werken richting de Leeuwerikstraat.

De komende periode worden de tijdelijke parkeervakken 
in het weiland en het depot aan de noordzijde 
afgerond. Ook wordt volgende week de keet geleverd 
en geïnstalleerd en starten wij binnenkort met het 
inrichten van het depot naast het voetbalveld achter de 
Reigerstraat. 

Afbeelding 2 - De tijdelijke parkeerplaatsen worden aangelegd.

Afbeelding 3 - De tijdelijke dammen zijn gereed!


