
 

Nieuwsbrief de Ganskuijl 
 

Aan de bewoners van de Ganskuijl, 

Monseigneur Gerritsenstraat en Den 

Wijnbergh, Johan Karmanhof, 

Snoeckgensheuvel en de Gasthuislaan  

 

U woont in de buurt van de Ganskuijl en al 

enige tijd is de buurt aan het veranderen. Er 

zijn woningen opgeknapt, er wordt gesloopt 

en er worden straks ook nieuwe woningen 

gebouwd. In deze fase gaat de Alliantie aan 

de slag met de voorbereidingen om de 

nieuwbouw te kunnen realiseren. 

 

Vertraging werkzaamheden kruising  

De kruising Monseigneur Gerritsenstraat met 

de Ganskuijl zou afgelopen weken 

opgebroken zijn. Zoals u wellicht gemerkt 

heeft zijn de werkzaamheden in deze fase 

uitgelopen. Dit komt voornamelijk door het 

slechte weer, daardoor konden de 

rioolwerkzaamheden niet goed worden 

uitgevoerd. We hopen op uw begrip. De 

werkzaamheden aan de kruising zijn 

uitgesteld tot na de vakantie, dus na 15 

augustus. In onderstaand plaatje kunt u de 

planning aflezen. 

 

Parkeren 

We realiseren ons dat er in de wijk relatief 

weinig parkeergelegenheid is. Als alternatief 

bieden we drie locaties. Op de Ringweg 

Dorrestein en de parkeerplaats tegenover 

sportvereniging CJVV en er zijn aan de Jacob 

van Bilerstraat 10 extra parkeerplaatsen.  

Wilt u zoveel mogelijk uw auto parkeren op 

deze locaties? Er wordt in de komende 

periode gehandhaafd op fout parkeren. Er 

wordt vooral gekeken naar fout parkeren in 

het groen en parkeren met invloed op 

 

 

 

 

 

 

bereikbaarheid voor hulpdiensten, 

bouwverkeer en mindervaliden. 

 

Werkzaamheden in uw wijk  

Na de vakantie, vanaf 15 augustus 2016 

worden de rioleringswerkzaamheden weer 

opgestart aan de Ganskuijl, vanaf het punt 

waar we voor de vakantie gestopt zijn. Van 

22 augustus t/m 26 augustus verwachten wij 

de kruising op te breken. Vervolgens gaan wij 

verder tussen de Monseigneur Gerritsenstraat 

en de Gasthuislaan. Dit stuk is al afgesloten 

en dat blijft de komende periode ook zo.  

 

Op het terrein tussen de Gasthuislaan en de 

Ganskuijl, ter hoogte van de al gesloopte 

flats, worden de kabels en leidingen 

vervangen. Deze werkzaamheden hebben 

geen consequenties voor de bereikbaarheid 

van de Ganskuijl. 

 

De sloop van de garages achter de Johan 

Karmanhoff is uitgesteld tot na de vakantie, 

dus na 15 augustus.  

 

Voetgangers en fietsers 

De komende periode wordt er gewerkt aan de 

weg de Ganskuijl en zijn we zover dat de 

portiekentree ’s van de opgeknapte woningen 

klaar zijn. Als u uit uw woning komt, is de 

kortste weg naar de Gasthuislaan niet of niet 

goed begaanbaar. Het is een tijdelijke 

situatie. We willen u vragen als u loopt of 

fietst door het gebied, zoveel mogelijk het 

trottoir te gebruiken. Het betekent dus wel 

dat u soms moet omlopen of omfietsen, om 

op uw bestemming te komen.    

 

 

 

 



Vuilophaaldienst en containers 

De containers voor het huisvuil blijven 

bereikbaar, maar staan de komende tijd op 

andere plekken. U kunt er dus wel gebruik 

van blijven maken. De containers worden 

verplaatst naar een toegankelijke plek. Ook 

zorgen we ervoor dat ze op korte afstand 

komen voor u en de vuilophaaldienst. Hier 

zijn geen locaties voor afgesproken, maar de 

containers zijn zo groot, u herkent ze wel! 

 

Kindertekeningen  

De kinderen uit de wijk hebben tekeningen 

gemaakt. Ze zijn op een mooi doek gedrukt 

en te bewonderen op de bouwhekken bij de 

Buitenkast. Op 13 juli jl. zijn deze doeken 

met kindertekeningen opgehangen. Welzin en 

de Alliantie zijn trots op het mooie resultaat. 

We nodigen u uit een kijkje te komen nemen.  

 

 

 

Vakanties en vragen tijdens de vakantie  

Om u zo goed mogelijk te informeren is er 

iedere dinsdag in de bouwkeet van Scholman 

(ter hoogte van Ganskuijl 1-9) een spreekuur 

van 14:30 uur tot 15:00 uur. De aannemer 

heeft bouwvakvakantie van 25 juli t/m 14 

augustus. Scholman is in noodgevallen te 

bereikbaar op 06-25016469. Na de vakantie 

is er weer spreekuur, de eerste is weer op 16 

augustus.  

 

De nutsbedrijven Vitens en Stedin werken 

nog een week door t/m 29 juli. Zij hebben 

vakantie van 29 juli t/m 21 augustus.  

 

 

Spreekuur Celine en Femke van de  

Alliantie 

Vanaf dinsdag 30 augustus hebben Femke 

Oosterveld (beheerder Wonen) en Celine Bell 

(gebiedscoördinator) spreekuur in het kantoor 

van de Alliantie op het adres Ganskuijl 97a. U 

kunt vragen stellen over de leefbaarheid, het 

beheer van de wijk en de werkzaamheden in 

de wijk. 

 

Contactpersonen 

Voor vragen over leefbaarheid en beheer 

E; cbell@de-alliantie.nl 

T: 088-0023200 

 

Voor vragen over uw leefomgeving 

Kees Gerritse 

E: kgerritse@de-alliantie.nl 

T: 088-0023200 

 
Voor vragen over activiteiten in de brief 
André Pasman 
E; a.pasman@josscholman.nl  
T; 06-25527678 

 

Voor vragen over het verbeterproject 

Conny Margés  

E; cmarges@rutgersvernieuwt.nl 

T: 0610952392 

 

Voor vragen over de veiligheid in uw wijk 

Wijkagenten Gerard van de Grift en Paul 

Teksta 

T: 0900-8844 

 

Voor het ophalen van uw grofvuil 

Rova   T: (033) 4228500 

Kringloop  T: (033) 4626969 
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Overzichtskaart de Ganskuijl 


