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U woont in of in de buurt van Hogekwartier 

en al enige tijd is deze stadswijk aan het 

veranderen en ook in Schuilenburg gebeurt er 

veel. Er zijn woningen opgeknapt, er wordt 

gesloopt en er worden nieuwe woningen 

gebouwd. Graag houden we u via 

nieuwsbrieven op de hoogte van alle 

ontwikkelingen in dit gebied. 

 

Flats Fideliohof, Florestanhof en 

Leonorehof  

In voorbereiding op de sloop en 

asbestinventarisatie worden er in de week 

van 4 t/m 8 september hekken en 

camerabewaking geplaatst rondom de flats 

van de Fideliohof, Florestanhof en Leonorehof 

(zie bijgevoegd kaartje). 

 

De hekken hebben de volgende functies: 

1) Anti-kraak 

2) Anti-vandalisme en brandstichting 

3) Veiligheid bij asbestonderzoek 

4) Veiligheid bij sloop flats 

 

Dit betekent dat alleen de parkeerplaatsen 

aan de Florestanhof komen te vervallen. Op 

de Leonorehof en in de woonstraten kan 

gewoon geparkeerd worden. 

 

 

Op 11 september wordt het ketelhuis en 

toebehoren gedemonteerd en afgevoerd. 

Een deel van de leidingen (leidinglengte 5 

meter) ligt onder het straatwerk in de grond. 

Het straatwerk moet dus verwijderd worden 

om de leidingen eruit te kunnen halen. 

Daarna wordt het straatwerk, voor de 

veiligheid van omwonenden, weer dicht 

gelegd.  

De bewoners die nog wonen in de flats, 

ontvangen een noodkachel. Zij worden 

hierover apart geïnformeerd. 

 

Sloop Operaweg 1 t/m 63 en Fideliohof 

34 t/m 65; start bouw Dirigent en Orkest 

De bouwers van Van Wijnen zijn gestart met 

de werkzaamheden van de Dirigent en Het 

Orkest.  

- In week 34 is gestart met het ontgraven 

van de bouwput, er rijden regelmatig 

kiepwagens de bouw op en af. Deze 

werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. 

- In week 35 bouwen zij in ca. vijf werkdagen 

het ketenpark op; hier zullen dan regelmatig 

grote transporten de bouwplaats op moeten. 

- In week 35 wordt ook gestart met de 

inrichting van de bouwplaats. Bouwhekken 

worden geplaatst en bouwwegen worden 

aangelegd. Ook tijdens deze werkzaamheden 

rijden regelmatig transporten de bouwplaats 

op en af. Hier zijn ze ongeveer 2 weken mee 

bezig. 

- Na het ontgraven van de bouwput start het 

heiwerk; dit start rond week 37/ 38 en duurt 

ongeveer 4 à 5 weken. 

 



 

 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van De Dirigent en Het Orkest 

aan de Operaweg/Parsifalpad kunt u terecht 

bij aannemer Van Wijnen Harderwijk, via: 

T : 0341-553644 

E : harderwijk@vanwijnen.nl  

Uw contactpersoon is Peter Hasselaar. 

 

Nieuwbouw Ariaweg project Figaro 

Na genoten te hebben van enkele weken 

vakantie zijn de bouwers van Trebbe weer 

volop aan het werk. 

Zoals aan de buitenzijde te zien, is voor de 

vakantie het metselwerk van de eerste 2 

blokken aan de Ariaweg afgerond. 

Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met 

het afwerken van de binnenzijde. De spuiter 

is gestart, het tegelwerk is geplaatst en de 

vloeren en binnenwanden zijn aangebracht. 

Bij de overige blokken start de metselaar aan 

de buitenzijde. Bij de binnenzijde komen de 

vloeren erin. Zodra dit gereed is, kan ook de 

tegelzetter starten. 

 

 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats aan de Ariaweg kunt u terecht 

bij aannemer Trebbe via:  

T : 088-2590000 

E : info@trebbe.nl 

Martin Damhuis is uw contactpersoon.  

 

Afsluiting Operaweg 

Door de gemeente Amersfoort wordt de 

komende tijd de asfaltverharding weer 

aangebracht op de Operaweg. Dit is 6 

september gereed. De bestratings-

werkzaamheden achter de flats worden 

afgemaakt en er wordt gezorgd dat er altijd 1 

kant van de parkeervakken bereikbaar is. 

 

Voor vragen over de planning van de 

werkzaamheden aan het openbaar gebied en 

wegafsluitingen kunt u terecht bij 

aannemingsbedrijf Jos Scholman. 

T : 030-6044282 

E : a.pasman@josscholman.nl 

André Pasman is uw contactpersoon. 
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Voor vragen over parkeren en het ontwerp 

van het openbaar gebied rondom de Ariaweg 

kunt u terecht bij de gemeente Amersfoort.  

T : 14033 

E : WN.Noordhoff@amersfoort.nl of 

M.Keultjes@amersfoort.nl  

Wim Noordhoff of Mark Keultjes zijn uw 

contactpersonen. 

 

Activiteiten najaar 2017 

Wat hebben we het getroffen zaterdag 19 

augustus met ons springkussen en ijscokar 

aan de Ariaweg! Een lekker zonnetje, 

allemaal gezellige mensen, kids die van 

springen geen ophouden wisten en zalige 

ijsjes! Dit is een van de activiteiten die we 

komend jaar voor u organiseren omdat we 

heel goed begrijpen dat het lawaai en 

overlast van de bouwwerkzaamheden niet fijn 

voor u zijn. Via o.a. deze nieuwsbrief houden 

we u op de hoogte hiervan! 

 

 

 

 

 

 

mailto:WN.Noordhoff@amersfoort.nl
mailto:M.Keultjes@amersfoort.nl

