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Een bericht van studenten van  

Academie van de Stad 

 

Beste bewoner, 

 

Op vrijdag 3 februari heeft onze maandelijkse 

Bonfire Night plaatsgevonden. Wij hebben het 

ontzettend naar onze zin gehad, wij hopen 

natuurlijk dat jullie het ook leuk vonden! 

Hiernaast een kiekje om te zien hoe de 

kinderen van de marshmallows smikkelden. 

We hopen de volgende keer natuurlijk nog 

meer bewoners te zien! 

Zoals jullie misschien wel hebben gelezen op 

de posters bij de portieken vinden er de 

laatste maanden met regelmaat activiteiten 

plaats. Hieronder hebben we de komende 

activiteiten voor jullie op een rijtje gezet: 

 

Bonfire Night: vrijdag 3 maart 2017 | 

19.30-20.30 

Zeskamp: zaterdag 11 maart 2017 | 

10.30-12.00 

Dansworkshop: zaterdag 18 maart 2017 

| 15.30-17.00 

Sportdag: zaterdag 25 maart 2017 | 

10.30-12.00 

 

Wist u dat de Bonfire Night een maandelijks 

terugkerende activiteit is? Het vindt plaats op 

de eerste vrijdag van de maand. 

 

Een lieve groet van, 

 

Springlevende Wijk Ganskuijl 

Danique, Thomas, Harmen en Naomi 

 

Voortgang van de bouw 

De bouw van de nieuwe woningen loopt 

voorspoedig. De verwachting is dat ongeveer 

de helft van de eengezinswoningen én alle 

appartementen voor de bouwvak 2017 

worden opgeleverd. De overige 

eengezinswoningen zullen in de tweede helft 

van dit jaar klaar zijn.  

 

 

Toewijzing huurwoningen 

De verdeling van de sociale huurwoningen 

gebeurt in maart. De Alliantie nodigt de 

huurders uit die vóór 1 januari 2000 in De 

Ganskuijl of aan de Gasthuislaan woonden en 

vanwege de sloop hun woning moesten 

verlaten. Deze bijeenkomst vindt plaats op 

woensdag 22 maart. Als u tot deze groep 

huurders behoort, ontvangt u hiervoor nog 

een uitnodiging.  

 

 

 

 



Aan de hand van woonplattegronden en 

impressies vragen wij u naar welke woning u 

wilt verhuizen. We verwachten in april van dit 

jaar de sociale huurwoningen te kunnen 

toewijzen.  

 

Wat gebeurt er nog meer? 

Ondertussen vernieuwt aannemer Scholman 

de laatste rioleringen in het gebied en zorgt 

hij ervoor dat de grond klaar is om definitief 

te worden bestraat. De werkzaamheden 

vinden vooral plaats rondom De Ganskuijl 25 

tot en met 103. We vragen de bewoners uit 

deze woningen nog geduld te hebben. De 

grootste overlast is gelukkig bijna voorbij.   

In de tweede helft van maart krijgt de Jacob 

van Bilerstraat haar definitieve bestrating.  

De Den Wijnbergh, ter hoogte van De 

Ganskuijl 65-b tot en met 103-c, is na 7 

maart weer bereikbaar via een 

halfverharding.  

Aansluitend aan de 

bestratingswerkzaamheden van de Jacob van 

Bilerstraat krijgt Den Wijnbergh haar 

definitieve bestrating. De Den Wijnbergh, ter 

hoogte van De Ganskuijl 25-b tot en met 63-

c, is tot 31 maart niet bereikbaar. Na deze 

datum is deze weg via een halfverharding 

toegankelijk. De verwachting is dat rondom   

5 mei de weg van een definitieve bestrating 

wordt voorzien.  

De M. Gerritsenstraat is weer bereikbaar via 

een halfverharding.    

De komende weken wordt de glasvezel het 

gebouw en de woningen in gelegd. Als dat 

klaar is, zal er gestart worden met de aanleg 

van de eerste tuintjes.  

 

Fietsen 

In de vorige nieuwsbrief werd aandacht 

besteed aan het feit dat er veel fietsen in de 

portieken stonden, hier zijn we mee aan de 

slag gegaan. Wij willen u bij deze melden dat 

bijna alle fietsen uit de portieken gehaald zijn 

door de bewoners, waarvoor dank!  

 

Parkeren en afval 

Op bijgevoegde  tekening ziet u  (in blauw) 

waar tijdelijk de afvalcontainers zijn 

geplaatst. Tevens ziet u (in oranje) de 

beschikbare parkeerplaatsen die tijdelijk 

gecreëerd zijn en waar u gebruik van kunt 

maken.  

 

Contactpersonen 

Voor vragen over leefbaarheid en beheer  

Celine Bell 

E: cbell@de-alliantie.nl 

T: 088-0023200 

 

Voor vragen over bouwwerkzaamheden 

E: jevandenberg@de-alliantie.nl 

T: 088-0023200 

 

Beheerder Wonen 

E: foosterveld@de-alliantie.nl 

T: 088-0023200 

 

Voor vragen over uw leefomgeving 

Kees Gerritse 

Buurtbeheerder 

E: kgerritse@de-alliantie.nl 
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