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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. 

 

Voortgang Dirigent en Orkest 

Van Wijnen is de rest van dit jaar en begin 

volgend jaar nog bezig met het aanbrengen 

van de fundering. Zoals het er nu uitziet gaan 

zij in februari in twee delen de keldervloer 

storten. De vloer moet met machines worden 

afgewerkt en deze werkzaamheden gaan in 

de avond en nacht door. De machines worden 

door een motortje aangedreven en dit geeft 

geluid, net als het schuren over het beton van 

de stalen afwerkvinnen. Deze 

werkzaamheden zijn een maand uitgesteld 

door het slechte weer. In januari bouwt Van 

Wijnen de eerste torenkraan op. 

 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van De Dirigent en Het Orkest 

kunt u terecht bij aannemer Van Wijnen 

Harderwijk, via: 

T : 0341-553644 

E : harderwijk@vanwijnen.nl  

Uw contactpersoon is Peter Hasselaar. 

 

Warm Winter Welkom groot succes 

Het hout in de vuurkorven knetterde gezellig, 

de erwtensoep en marshmallows smaakten 

goed en de sfeer was opperbest. De 

omwonenden waren naar het bouwterrein van 

Veld 2 van Hogekwartier gekomen om kennis 

te maken met hun nieuwe buren, de bouwers 

van Van Wijnen en de projectbetrokkenen 

tijdens het Warm Winter Welkom. 

 

 Dit Warm Winter Welkom is een van de 

acties die de Alliantie, samen met haar 

partners organiseert, om de samenhang in de 

wijk te bevorderen en begrip te tonen voor de 

overlast die de omwonenden ervaren van de 

bouwwerkzaamheden. Afgelopen herfst 

konden bewoners aan de Ariaweg genieten 

van een springkussen en ijscokar en in het 

voorjaar wordt een graffiti-workshop voor de 

jongeren georganiseerd. 

 

 

Ariaweg/werkzaamheden openbaar 

gebied 

 

Al geruime tijd ondervindt u hinder van de 

reconstructie van de Ariaweg rondom uw 

woning. De werkzaamheden van de 

aannemer van de gemeente Amersfoort 

bevatten onder andere het aanleggen van 

(nieuwe) riolering, het herstraten van 
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trottoirs en parkeerplaatsen en het asfalteren 

van de rijbaan.  

 

De asfalteringswerkzaamheden waren half 

december gepland, maar zijn geannuleerd 

door de slechte weersomstandigheden van de 

afgelopen weken. De rijbaan wordt medio 

februari geasfalteerd, over de exacte datum 

informeren we u ter zijner tijd.  We beseffen 

ons dat u hierdoor nog langer overlast zult 

hebben en vinden dit heel vervelend. Dit 

hadden we graag voor u voorkomen, maar 

ook voor ons is dit echt overmacht. 

 

Als gebaar boden de gemeente en de Alliantie 

op  20 december de omwonenden een lekker 

frietje aan. En daar werd dankbaar gebruik 

van gemaakt! 

 

 

 

Van 25 december  tot en met 14 januari 

vinden er geen  werkzaamheden plaats in 

verband met de Kerstvakantie. De 

bereikbaarheid van de twee grote 

parkeerplaatsen voor- en achter de flats 

maken we mogelijk door hier een tijdelijke 

bouwweg aan te leggen.  

Alle nieuwbouwwoningen zijn met de auto te 

bereiken via de bouwweg en voetgangers 

kunnen de nieuwe trottoirs gebruiken. 

 

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.  

 

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 : m.horden@josscholman.nl 

Martien Horden is uw contactpersoon. 

 

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. 

 

Noord Velden 3 t/m 5 

Voor de velden ten noorden van de Hogeweg 

(veld 3 t/m 5) is gestart met het bouwrijp 

maken en met het opschonen van het terrein. 

 

Zuid (De Hoven) Velden 6 t/m 8 

Hier start in januari de voorsloop van de flats. 

Nu staan er alvast hekken met 24 uurs 

camerabewaking en surveillance. 
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Succesvolle start verkoop De Rondine 

Woensdag 20 december jl was de start 

verkoop van het volgende project in het 

Hogekwartier: De Rondine. Aan het 

Valleikanaal worden 2 gebouwen 

gerealiseerd: 1 voor vrije sector 

huurappartementen, 1 voor 

koopappartementen. Beide worden op een 

parkeerkelder gerealiseerd, zodat parkeren 

op eigen terrein is opgelost. 

 

Woensdag gingen de 70 koopappartementen 

in verkoop en de belangstelling was groot. 

Lithos bouw & ontwikkeling denkt eind 

tweede kwartaal 2018 te starten met de 

bouw. Als u gaat naar 

http://www.derondine.nl en u klikt in het 

menu op “VR” dan kunt u door een ingericht 

appartement lopen en ervaren hoe het is om 

op het balkon te staan en naar het 

Valleikanaal te kijken. 
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