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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 tweede deel van de keldervloer wordt in 

maart afgewerkt.  

In de eerste week van april wordt – als het 

weer het toelaat - de begane grondvloer 

gestort en in april stort Van Wijnen ook het 

kelderdek (deze worden overdag afgewerkt). 

Direct na het storten van de begane 

grondvloer worden de wanden gestort en de 

vloeren gelegd. Er zijn ongeveer 12 dagen 

nodig voor een verdieping. 

 

Als de begane grondvloer en het kelderdek 

gestort zijn, gaan de damwanden er weer uit. 

Dit geeft helaas wat geluidoverlast. Deze 

werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. 

 

 

 

 

 

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 

De bovenbouw van de eerste flat is al 

gesloopt en met de tweede flat wordt gestart.  

Zaterdag 31 maart en zaterdag 7 april 

worden er examens gehouden voor 

reddingshonden van de Reddingshondengroep 

Midden Nederland. Speciaal hiervoor hebben 

we de slooplocatie beschikbaar gesteld. 

 

Omdat we het belangrijk vinden dat 

duurzaamheid aandacht krijgt, hebben we 

speciaal voor de sloop een bord laten maken, 

zodat iedereen kan zien dat alle materialen 

van de sloop worden hergebruikt. 

 

 

 

Mocht u tijdens onze werkzaamheden vragen 

en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust 

tijdens kantooruren (8:00 uur - 17:00 uur) 
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contact op met ons kantoor te Rijssen via 

0548-512298. 

 

Ariaweg/werkzaamheden openbaar 

gebied door de gemeente Amersfoort 

De Ariaweg was vanaf 19 tot en met 22 

maart afgesloten voor alle verkeer vanwege 

de asfalteringswerkzaamheden. Gelukkig 

konden deze nu doorgaan en wordt de 

openbare ruimte weer beter bereikbaar voor 

iedereen. De verwachting is dat vanaf 13 april 

alles klaar 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 : 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) 

Vanaf de 1e week april wordt gestart met het 

aanbrengen van de funderingen van de 

Rondine. Dit worden de hoge nieuwe 

gebouwen op veld 5 (zie kaartje) naast het 

Valleikanaal. De funderingspalen worden op 

een trilling- en geluidarme manier 

aangebracht. Dit betekent echter niet dat er 

helemaal geen overlast zal zijn. Wel proberen 

we dit op deze manier zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

 

 

 

Op dit moment wordt het archeologisch 

onderzoek op de velden 3 t/m 5 afgerond. 

Het grootste deel van het terrein is nu 

vrijgegeven. Op een klein deel, aan de 

noordoostzijde, wordt nu nog aanvullend 

onderzoek uitgevoerd.  

Op de vrijgegeven delen is al een start 

gemaakt met het bouwrijp maken. Hier wordt 

de riolering aangebracht en worden de 

bouwwegen aangelegd. 

 

Sportcomplex Amerena gaat open! 

Heb je in het weekend van 20, 21 en 22 april 

al iets te doen? Kom naar een van de 

activiteiten van het openingsweekend. 
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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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