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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 De Dirigent en Het Orkest 

Het gaat heel erg goed met de verkoop van 

de appartementen van De Dirigent. Van de 40 

appartementen zijn er nog 2 vrij die allebei 

onder optie staan. We hopen dus binnen nu 

en een paar weken alles verkocht te hebben. 

 

Half januari heeft bouwer Van Wijnen de 

eerste torenkraan opgebouwd, die imposant 

hoog is (zie foto). Van Wijnen is deze maand 

bezig met de fundering. Zoals het er nu 

uitziet, storten zij in februari in twee delen de 

keldervloer. De vloer moet, voordat het 

teveel uitgehard is, 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.  

 

De sociale huurwoningen worden via 

Woningnet geadverteerd. Ongeveer een half 

jaar voor oplevering van de woningen komen 

de advertenties op de www.woningnet.nl te 

staan. Natuurlijk houden we u ook via deze  

 

 

nieuwsbrief op de hoogte (en via 

www.hogekwartier.nl). 

 

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. 

 

Ariaweg/werkzaamheden openbaar 

gebied door de gemeente Amersfoort 

Al geruime tijd ondervinden bewoners van de 

Ariaweg hinder van de reconstructie van de 

Ariaweg rondom hun woning. De 

werkzaamheden van de aannemer van de 

gemeente Amersfoort bevatten onder andere 

het aanleggen van (nieuwe) riolering, het 

opnieuw bestraten van trottoirs en 

parkeerplaatsen en het asfalteren van de 

rijbaan.  
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De asfalteringswerkzaamheden waren half 

december gepland, maar zijn geannuleerd 

door het slechte weer. De rijbaan wordt half 

februari geasfalteerd, over de exacte datum 

wordt u geïnformeerd.  

 

Wij krijgen ook vragen hoe de inrichting van 

de parkeerplaats voor de flat Ariaweg 10-92 

wordt. Direct voor deze flat komt een trottoir 

en dan een grasveld met bomen en ook 

nieuwe parkeerplekken. Het grasveld naast 

de flat wordt uiteraard hersteld, zodat 

kinderen hier  kunnen spelen. 

 

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. 

 

Bouwrijp maken, Hogekwartier Noord De 

Velden 3 t/m 5 (Liendertzijde) 

Voor het bouwrijp maken aan de noordzijde 

van de Hogeweg zijn de bomen gekapt. 

(buiten een aantal bomen die moesten blijven 

staan). Het terrein wordt nu verder 

opgeschoond en het archeologisch onderzoek 

wordt de komende weken opgestart. 

Aansluitend worden riolering en bouwwegen 

aangelegd.    

 

 

 

Sloop, Hogekwartier Zuid De Velden 6 

t/m 8 (Schuilenburgzijde) 

Hier zijn in januari de voorbereidende 

werkzaamheden voor de sloop van de flats 

gestart. Nu staan er alvast hekken met 24 

uurs camerabewaking en surveillance. 

In februari wordt een start gemaakt met de 

sloop van de ruwbouw van de Fideliohof en 

de Florestanhof. 

 

Succesvolle start verkoop De Rondine 

Op 20 december 2017 ging 

appartementencomplex De Rondine in 

verkoop en de belangstelling was groot. 70 

appartementen die variëren in grootte. Twee 
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slaapkamers, drie slaapkamers of een 

penthouse: voldoende keus. 

Inmiddels is de sluitingsdatum voor de 

inschrijving gesloten. De makelaar gaat nu 

aan de slag en we verwachten dat over 

enkele weken de eerste koop- en 

aannemingsovereenkomsten getekend 

kunnen worden.   

 

Waarschuwing! 

In Schuilenburg hebben bewoners last van 

agressieve verkopers. Zij verkopen 

energiecontracten voor Eneco en noemen de 

naam van de Alliantie om binnen te komen bij 

de bewoners. Gebleken is ook dat zij uit uw 

naam het contract paraferen. De Alliantie 

heeft uiteraard geen opdracht gegeven 

hiervoor. Als u heeft getekend, kunt u uw 

contract binnen 2 weken per e-mail 

annuleren. Nog een tip: vraag altijd om 

legitimatie en teken niets! 

 

 


