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Oktober 2020 

 

U woont in of in de buurt van Hogekwartier 

en al lange tijd is deze stadswijk aan het  

veranderen en ook in Schuilenburg gebeurt er 

veel. Er zijn woningen opgeknapt, er is 

gesloopt en nieuwe woningen komen ervoor 

in de plaats. Graag houden we u via 

nieuwsbrieven op de hoogte van alle 

ontwikkelingen in dit gebied. 

 

 

 

Coronavirus 

De maatregelen van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden 

natuurlijk nog steeds door al onze 

bouwpartners gevolgd om de kans op 

besmetting met corona zo klein mogelijk te 

maken.  

 

Omgevingsmanager 

Omgevingsmanager Andre Nijmeijer is onze 

omgevingsmanager. Door te luisteren naar 

alle betrokkenen probeert hij rekening te 

houden met ieders wensen en belangen, 

creatieve oplossingen en verbinding te 

bereiken in Hogekwartier. U kunt bij André 

voor vragen over de omgeving bereiken via 

06-10353476 of an.nijmeijer@buroboot.nl. 

 

Afsluiting Operaweg  

 

De Operaweg wordt op dit moment opnieuw 

ingericht. Dit ziet u op het roze deel in het 

kaartje. Natuurlijk plaatst de gemeente voor- 

aankondigingsborden met informatie over 

omleidingen en eventuele tijdelijke 

afsluitingen. De werkzaamheden duren 

ongeveer tot en met oktober 2020. U 

ondervindt hier helaas hinder van. De 

gemeente doet haar best de overlast zoveel 

mogelijk te beperken. Als u vragen heeft kunt 

u terecht bij de omgevingsmanager Andre 

Nijmeijer, bereikbaar via 

an.nijmeijer@buroboot.nl. 

 

 

mailto:an.nijmeijer@buroboot.nl


 

Bewoners Amerpoort nu aan de 

Operaweg 

Eind juni zijn de bewoners van de locatie 

Operaweg van Amerpoort in hun nieuwe 

studio’s en appartementen komen wonen. Ze 

voelen zich helemaal op hun plek. Mensen 

met een verstandelijke beperking maken deel 

uit van de samenleving.  

Graag legt Amerpoort dan ook de verbinding 

met de buurt. Door corona kan dat nu even 

niet. Het openingsfeestje is uitgesteld en 

gewoon aanbellen en op bezoek komen past 

niet binnen de coronamaatregelen. Wel 

verkennen de bewoners en begeleiders hun 

nieuwe omgeving en maken ze 

wandelingetjes door de wijk. We hopen u na 

de coronatijd alsnog te verwelkomen! 

 

Wonen in Forza! (Velden 4 en 7A) 

Op veld 4 worden in totaal 28 

eengezinswoningen en 15 

(starters)appartementen gebouwd. De 

verkoop van de 28 eengezinswoningen is 

begin deze maand gestart. Bijzonder is dat 

bijna geen enkele woning hetzelfde is; er kan 

dus een keuze worden gemaakt uit een flink 

aantal verschillende woningtypen. Kijk op 

www.woneninforza.nl voor de mogelijkheden.  

Binnenkort start de verkoop van de 15 

kleinere (starters)appartementen. Het 

appartementengebouw wordt gebouwd naast 

de Stadswoningen (type Di Città), op de hoek 

van Veld 4. Het gaat om een gebouw met vijf 

verdiepingen: op elke verdieping zijn 3 

appartementen met elk een woonoppervlakte 

van circa 45/50 m2. Verwachte prijzen: ca € 

200.000,- v.o.n. Aanmelden als 

belangstellende kan via: 

www.woneninforza.nl.  

 

De Rondine en Cadenza (Veld 5) 

Cadenza 

Het gebied rond de Rondine en Cadenza 

begint tot wasdom te komen. Het groen rond 

Cadenza en de fleurige balkons maken dat er 

langzaam een prachtig woongebied ontstaat. 

Bij de Rondine is Lithos druk bezig met de 

afbouw. De badkamers en toiletten zijn bijna 

allemaal betegeld. De nieuwe bewoners zijn 

een aantal keer wezen kijken. Binnenkort is 

er weer een kijkmoment. 

De verwachting is dat half november de 

eerste appartementen opgeleverd worden. 

Voor de kerst hebben alle bewoners hun 

sleutel. De mensen van Lithos vertrekken dan 

om plaats te maken voor alle bewoners van 

dit prachtige deel van Hogekwartier. 

 

 

 

http://www.woneninforza.nl/


 

Vragen  

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van Cadenza en De Rondine 

kunt u terecht bij Lithos bouw & ontwikkeling, 

via:   

T: 033 453 59 59   

E: info@lithos.nl   

Uw contactpersoon is N. Veenman 

 

Castalia en Kalliope (Veld 6) 

Kalliope 

De afbouw van de woningen is bijna klaar. De 

binnendeurkozijnen en keukens worden 

geplaatst en hierna vindt de afbouw van de 

algemene ruimten en de parkeerkelder 

plaats. Hiervoor is Koopmans afhankelijk van 

het verwijderen van de hoge torenkraan. Als 

de gevel van Castalia klaar is, kan de steiger 

zakken en kan de torenkraan weg. Dit wordt 

waarschijnlijk eind oktober. Daarna kan het 

kelderdek gesloten worden en gestart worden 

met de inrichting van het kelderdek. Op dit 

moment worden de warmtebronnen 

geïnstalleerd en wordt de installatie voor 

verdeling van het warme water aangelegd. 

Ook de nutsinvoeren worden ingebracht. 

Daarna begint de gemeente met de aanleg 

van de bestrating aan de voorkant van het 

gebouw. 

 

 

 

Castalia 

Het hoogste punt wordt bereikt na het 

plaatsen van het dak van de liftschacht. De 

verwachting is dat eind oktober de gevel 

klaar is en dan gaat ook de vaste bouwkraan 

weg. Ook is er een start gemaakt met de 

plaatsing van de binnenwanden van de 

appartementen. Zaterdag 5 september 

konden kopers hun nieuwe appartement 

bekijken. Natuurlijk is dit gedaan volgens de 

RIVM-richtlijnen. Omdat een aantal bewoners 

nog niet in hun appartement konden kijken 

omdat er nog geen vloeren waren, is het de 

bedoeling om dit voor de kerstperiode 

nogmaals in te plannen. We weten nog niet of 

dat gaat lukken met de aangescherpte 

richtlijnen van RIVM. Koopmans informeert de 

bewoners daarover. 

 

Verhuur sociale huurappartementen 

In het vierde kwartaal van 2020 start de 

verhuur van de 64 sociale 

huurappartementen in Veld 6. De verhuur 

gaat via Woningnet. Voor vijf woningen komt 

een aparte advertentie op Woningnet. Voor 

deze woningen geldt voorrang voor 65+-ers 

die een grote (eengezins-)woning in 

Schuilenburg achterlaten. Bent u ouder dan 

65, woont u nu in een grote woning in de 

buurt en heeft u interesse in een appartement 

in Hogekwartier? Reageer dan op deze aparte 

advertentie via de site op Woningnet: 

https://www.woningneteemvallei.nl/.  

 

Vragen 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van Castalia en Kalliope 

kunt u terecht bij Koopmans, via: 

T :  053-4600600 

E :  info@koopmans.nl 

Uw contactpersoon is C. Engberink 

 

Wonen in Verdi – fase 2 en 3  

Trebbe bouwt 42 koopwoningen onder de 

naam Wonen in Verdi. De steigers van de 

eerste vijftien woningen zijn al weg en 

hierdoor zijn de gevels van deze woningen al 

goed zichtbaar. De nutsaansluitingen zijn 

klaar en ook de afbouw is hier in volle gang. 

https://www.woningneteemvallei.nl/


 

Onder andere het stuc- en tegelwerk wordt 

aangebracht. De andere woningen staan nog 

wel in de steigers en hier is Trebbe bezig om 

de gevel van het gebouw dicht te maken.  

 

De verwachting is dat rond het vierde 

kwartaal van 2020 de eerste woningen in het 

project worden opgeleverd. Naarmate de 

bouw vordert, kan Trebbe een steeds betere 

indicatie voor de oplevering geven.   

 

Vragen 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van de velden 7 en 8 kunt u 

terecht bij Trebbe, via:  

T: 088 259 00 00  

E: info@trebbe.nl  

Contactpersoon is Jurg-Sander de Graaf. 

 

In de Omgeving / Algemeen 

Deelmobiliteit in Hogekwartier   

Elektrisch autorijden wint aan populariteit 

binnen Nederland en al deze auto’s hebben 

stroom nodig. Momenteel zijn er bijna 56.000 

openbare oplaadpunten waaraan men zijn 

auto kan opladen. Maar het stijgende aantal 

elektrische auto’s zorgtook voor een 

overbezetting van deze openbare laadpalen. 

In Hogekwartier is hier een creatieve 

oplossing voor gevonden. Sinds begin dit jaar 

staan hier elektrische auto’s aan een eigen 

laadpaal en het is mogelijk deze auto’s te 

huren. Zo kan men toch een elektrische auto 

rijden en is er altijd een laadpaal waaraan de 

auto kan staan. Kijk voor meer informatie 

over deze deelauto’s op www.axxel.nl. 

 

Schuilenburg 50 jaar 

Schuilenburg bestaat 50 jaar. In Schuilenburg 

wonen nu zo’n veertig verschillende 

nationaliteiten en er is de afgelopen jaren 

veel veranderd. Schuilenburg bruist! 

Schuilenburg is in de tweede helft van de 

jaren zestig gebouwd. Eind 1970 was de 

bouw klaar en dus is er in 2020 reden voor 

een feestje vanwege het 50-jarig bestaan! 

Door de corona-uitbraak is er helaas geen 

groot wijkfeest mogelijk. Toch zijn bewoners 

creatief geweest en hebben zij andere 

manieren bedacht om bij het jubileum stil te 

staan. Zo hangen er spandoeken in de wijk, 

heeft de Toonladder bewoners opgeroepen 

om oude foto’s in te leveren voor een mooie 

fotocollage, zijn er bewoners geïnterviewd 

voor een korte film over de ontwikkeling van 

de wijk de afgelopen 50 jaar en er komt een 

door de buurt reizende fototentoonstelling.  

Houd de wijkwebsite: 

http://randenbroekschuilenburgsamen.nl/ in 

de gaten voor de première van de film en de 

start van de tentoonstelling. 

Boerderij en voormalige herberg "De Schuijlenburg" 

aan de Hogeweg 195. Foto dateert uit 1964 

december. Gesloopt t.b.v. aanleg wijk 

Schuilenburg. Auteursrecht Fotocinehouse 

Amersfoort. 

 

 

 

http://www.axxel.nl/


 

Operaplein 

Voor de herontwikkeling van het Operaplein is 

ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat de 

bouw van een supermarkt en 60 woningen 

mogelijk maakt. Het ontwerpbestemmings-

plan ligt van 1 oktober 2020 tot 12 november 

2020 ter inzage in de publiekshal van het 

stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerp-

bestemmingsplan kan worden geraadpleegd 

via www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen.  

Tijdens de periode van terinzagelegging kan 

iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar 

zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 

aan de gemeenteraad kenbaar maken. 

 

Graag hadden we een inloopbijeenkomst 

georganiseerd voor de buurt maar door 

corona is dat jammer genoeg niet mogelijk.  

De gemeente en de Alliantie denken na over 

de manier waarop zij de omwonenden 

informeren over het bestemmingsplan en ook 

over de uitwerking van het plan. Binnenkort 

krijgen direct omwonenden daarover een 

brief. 


