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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  

De laatste bewoners zijn vertrokken en de 

panden staan nu geheel leeg. Binnenkort 

wordt gestart met de voorbereidingen op de 

sloop en de daadwerkelijke sloop. Wij 

proberen de overlast voor u tot een minimum 

te beperken, maar kunnen het niet altijd 

voorkomen. Inmiddels staan er om alle 

panden hekken en de omgeving wordt 

beveiligd door een continue camerabewaking.   

 

Voortgang Dirigent en Orkest 

Het gaat goed met de verkoop van de 

appartementen in De Dirigent (Veld 2). 

Afgelopen weken zijn er maar liefst 25 

koopcontracten getekend! En er staan er nog 

een heleboel op de planning voor de komende 

periode! Er zijn nog 5 appartementen vrij, 

dus mocht je nog twijfelen, wacht dan niet te 

lang en neem contact op met Woonvast 

Makelaars 033 – 422 10 10. 

 

 

Voor wat betreft de bouw zijn de 

heiwerkzaamheden nabij het fietspad gereed. 

Vanaf maandag 16 oktober zijn de bouwers 

van Van Wijnen met het heien gestart in de 

bouwput.

 

Er is ook nog een tweede heimachine 

aangevoerd, zodat binnen 5 weken alle palen 

zullen zijn geheid. Na het heiwerk wordt 

gestart met de fundering van de keldervloer. 

Deze werkzaamheden lopen door tot het 

einde van dit jaar. 

 

Het fietspad langs de Hogeweg blijft nog 

minimaal een half jaar dicht om de een deel 

van de nieuwbouw over het fietspad heen te 

bouwen. Men moet de omleidingsborden 

volgen en niet via de busbaan/af-oprit te 

fietsen voor eigen veiligheid.   

 

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. 

mailto:harderwijk@vanwijnen.nl


 

 

Nieuwbouw Ariaweg project 

Figaro/werkzaamheden openbaar gebied 

Het restant van de bestrating van de Ariaweg 

wordt verwijderd en de straat wordt 

uitgevoerd als bouwweg. Omdat de 

nutspartijen achterlopen met het verleggen 

van de hoofdwaterleiding in de Ariaweg ter 

hoogte van de Tenorplaats, kan de aannemer 

van de gemeente, Jos Scholman, niet goed 

doorwerken. Om toch zo snel mogelijk klaar 

te zijn, wachten ze niet, maar gaan ze iets 

eerder dan gepland door met de 

werkzaamheden aan het voorterrein van 

Ariaweg 108 t/m 190. We hopen nog steeds 

dat alle werkzaamheden aan het openbare 

gebied voor het eind van het jaar zijn 

afgerond. Een precieze datum is moeilijk 

omdat we, vooral bij de aanleg van het asfalt 

en de bestrating, heel erg afhankelijk zijn van 

het weer.  

 

We vinden veiligheid belangrijk. Zo proberen 

we bijvoorbeeld te voorkomen dat het 

werkgebied door kinderen als speelplaats 

wordt gebruikt door bouwmaterialen zoveel 

als mogelijk achter bouwhekken te zetten. Let 

u er zelf ook alstublieft op dat uw kinderen 

niet met de bouwmaterialen gaan spelen. 

 

 

 

Op 19 oktober konden de huurders van de 

Ariaweg 7A t/m 9G hun woning in om maten 

op te meten.   

 

 

De definitieve opleveringen van de woningen 

staan gepland vanaf 20 november 2017. 

 

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 : a.pasman@josscholman.nl 

André Pasman 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. 
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