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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 

Half februari was de eerste stort van de 

keldervloer. Deze wordt in 2 delen gestort en 

de tweede storting staat gepland voor de 

laatste week van februari. 

 

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.  

 

 

 

Na het storten van de vloeren start Van 

Wijnen met de kolommen en wanden in de 

kelder, en brengen ze de beganegrondvloer 

aan. Daarna gaan ze starten met de wanden 

op de beganegrondvloer en wordt de eerste 

verdiepingsvloer aangebracht. Verwacht 

wordt dat in april de eerste 

verdiepingsvloeren worden gestort. 

 

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. 

 

Sloop van de Hoven 

Zoals u heeft kunnen zien is RGS Groep uit 

Rijssen onlangs begonnen met de 

asbestsanering en voorsloop van de 

flatgebouwen aan de Fideliohof, Florestanhof 

en Leonorehof. RGS Groep is een bijna 60 

jaar oud familiebedrijf dat door heel 

Nederland werkzaamheden uitvoert op het 

gebied van totaalsloop, renovatiesloop, 

asbestsanering en bodemsanering. Na het 

uitvoeren van de asbestsanering is vanaf 20 

februari met de sloopkraan gestart met de 

echte sloop aan de Fideliohof. Zoals u wellicht 

weet kan slopen overlast veroorzaken, maar 

door het inzetten van het juiste materiaal en 

materieel zal RGS dit tot een minimum 

beperken.  

 

Mocht u tijdens onze werkzaamheden vragen 

en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust 

tijdens kantooruren (8:00 uur - 17:00 uur) 

contact op met ons kantoor te Rijssen via 

0548-512298. 

 

Officiële handeling start sloop De Hoven 

Met een vleugje nostalgie en met veel mooie 

herinneringen in hun hart namen de vroegere 

bewoners van de Hoven afscheid van de flats 
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waarin zij zijn opgegroeid. Gewapend met 

een moker en een kraan hebben zij, samen 

met wethouder Fleur Imming en Alliantie-

directeur Koos Koolstra 7 februari de eerste 

sloophandeling verricht op het Florestanhof in 

Amersfoort. 

 

 

 

Op de plek van De Hoven komen 90 sociale 

huur- en 175 koopwoningen. Het wordt een 

plek waar nieuwe bewoners kunnen 

onthaasten, inspiratie opdoen en ook hun 

thuis vinden. De duurzame sloop maakt deel 

uit van de ontwikkeling Hogekwartier. In deze 

nieuwe stadswijk worden ongeveer 820 

woningen toegevoegd, waarvan circa 400 

huurwoningen. 

 

Alle sloopmaterialen van de Hoven worden 

hergebruikt in andere projecten door heel 

Nederland. Wij vinden dit belangrijk, omdat 

we mensen een thuis willen bieden, een plek 

die bijdraagt aan een goede kwaliteit van 

wonen en leven. Nu én in de toekomst. 

 

Ariaweg/werkzaamheden openbaar 

gebied door de gemeente Amersfoort 

Door de vorst zijn helaas de 

asfalteringswerkzaamheden aan de Ariaweg 

uitgesteld. Deze stonden gepland voor half 

februari. We houden u op de hoogte over de 

exacte datum.  

 

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) 

Het terrein is opgeschoond en het 

archeologisch onderzoek is in volle gang. Dit 

wordt naar verwachting eind februari of begin 

maart afgerond. Aansluitend worden riolering 

en bouwwegen aangelegd zodat in de 2e helft 

van 2018 de bouwers aan de slag kunnen. 
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De Rondine 

De eerste contracten van het project de 

Rondine zijn getekend en alle appartementen 

zijn onder optie. Lithos bouw & ontwikkeling 

hoopt snel een groot deel van deze 

appartementen verkocht te hebben, zodat zij 

kunnen starten met de bouw. Wij houden u 

uiteraard op de hoogte van de voortgang. 

 

 

 

 

Opening Amerena 

Op vrijdag 20 april a.s. vindt de officiële 

opening van Amerena plaats. In dat weekend 

organiseert de gemeente samen met de 

gebruikers en verenigingen allerlei feestelijke 

activiteiten. Zodra het programma bekend is 

informeren wij u daarover. 

 

 

 

 

 

 

Workshop Graffiti 

Vind jij het gaaf om mee te doen aan onze 

gratis workshop Graffiti op 22 april a.s.? 

Geef je dan nu op bij pvanschaik@de-

alliantie.nl. 

Na een korte introductie gaan we aan de slag 

op grote houten panelen die lange tijd blijven 

staan in de wijk.  

De workshopleider legt een aantal technieken 

uit en laat zien wat de beste volgorde is voor 

het maken van een echt graffiti kunstwerk. 

Na de uitleg kun je helemaal losgaan! 

Doe je mee? 
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