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Schuilenburg Operaplein 
Informatiebrief  

U woont in de buurt van het Operaplein. De komende tijd gaat er hier veel gebeuren: de oude 
gebouwen gaan weg, daarna volgt de bouw van nieuwe woningen en de supermarkt. In deze 
informatiebrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden 

In de gebouwen zit asbesthoudend materiaal. Om veilig te slopen, gaan we het aanwezige asbest weghalen. Het weghalen 

gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende richtlijnen. We starten hiermee eind april en zijn met ongeveer drie weken klaar. 

De werklieden die het asbest weghalen rijden over de Ariaweg naar het Operaplein toe. Ze gebruiken het Operaplein als 

parkeerplaats. Als de luifel de toegang blokkeert, dan halen ze mogelijk -een deel van- de luifel weg. Daarna volgt vanaf 

juni de sloop van de gebouwen en na de zomer begint de echte bouw. 

Overlast van de werkzaamheden 

We kunnen het niet mooier maken: sloop veroorzaakt hinder. We vragen uw begrip hiervoor. Denk aan geluid en ook 

bijvoorbeeld stof. De komende weken is er extra verkeer over de Ariaweg en ziet u asbestsaneerders aan het werk.  

Natuurlijk doen we er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken.  

Kapvergunning bomen 

We hebben een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van de bomen op het Operaplein. Op een later moment 

halen we twee bomen aan de Ariaweg weg. In de nieuwe inrichting van het plein plaatsen we nieuwe bomen.  

Ontwerp buitenruimte 

We zijn druk bezig met een ontwerp van de openbare ruimte om het nieuwe gebouw. Dit ontwerp laten we eerst zien aan 

onze meedenkgroep. Daarna vertellen we u meer hierover in deze informatiebrief. 
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Andere plek Post NL-Bus 

Er is een nieuwe tijdelijke plek voor de Post 

NL-Bus. Deze komt  tijdelijk aan de Ariaweg. 

Later krijgt de Post NL-bus een definitieve 

plek aan Operaweg. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingsplan 

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep aangetekend. Dat houdt in dat het bestemmingsplan nog niet 

onherroepelijk is. De precieze gevolgen zijn niet bekend. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de werkzaamheden die tot aan 

de zomer gepland staan door. Als duidelijk is welk gevolg het beroep voor de bouwwerkzaamheden heeft, informeren we u 

hierover.  

 

Een nieuwe start van het Trefpunt Operahuis 

Yes, we hebben een nieuwe plek kunnen vinden- een leuk lokaal op de hoek van ’t Spectrum aan de Ariaweg.  

 

Onze vrijwilligers zijn daarom afgelopen tijd 

druk geweest met verhuizen. We richten ons 

nu op mooie activiteiten in het Trefpunt 

Operahuis. 

 

Niet alle activiteiten konden door de 

coronacrisis direct starten op onze nieuwe 

plek. Op dit moment zijn we, onder zeer 

strenge richtlijnen, gestart met de 

dagbesteding voor een groep Turkse 

vrouwen en met de Naaigroep. Binnenkort 

hopen we dat we ook weer kunnen starten 

met de Kookgroep op vrijdag. En zodra het 

kan, is uiteraard ook weer onze dagelijkse 

inloop voor een praatje, informatie en een 

kopje koffie/thee. Tekst: Jos Gloudemans 
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Voorstellen: Andre Nijmeijer - Omgevingsmanager 

 

 

Uw aanspreekpunt voor al uw vragen over de sloop- en 

bouwwerkzaamheden is Andre Nijmeijer. Andre werkt bij 

Ingenieursbureau Boot en vervult deze rol ook bij de 

ontwikkelingen in Hogekwartier. Andre is te bereiken op 06-

10353476 of per mail via: an.nijmeijer@buroboot.nl. 

Buurtbeheerder Gert de Kruijf 

Buurtbeheerder Gert de Kruijf heeft al zijn kantoor in de hal 

van de flat Ariaplein 37-79. Vanuit daar loopt Gert zijn 

rondes door de wijk en houdt toezicht op de flats. In 

verband met de coronabeperkingen houdt hij voorlopig 

geen spreekuren. Zijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdagochtend. Er is ook een brievenbus 

bij het kantoor, dat is Ariaplein nummer 37. 

 

Verhuizing AK-Boxingfit 

Afgelopen jaar heeft AK-Boxinfit met veel plezier de 

kickbokstrainingen verzorgd in Schuilenburg en omgeving. 

Wat begon als een klein groepje jongeren is uitgegroeid 

naar diverse druk bezochte groepen in verschillende 

leeftijdscategorieën en achtergronden. Door de plannen op 

het Operaplein zijn zij begin februari verhuisd naar een 

nieuwe plek op de Lichtpenweg. 

 

Terwijl AK-Boxinfit druk bezig was met de verbouwing 

gaven zij wel buiten kickbokslessen. Ook de jeugd van het 

Operaplein doet hier enthousiast aan mee. 

Het is ook heel leuk om te zien dat de jeugd van 

Operaplein nog steeds heel fanatiek meedoet. Hier kun je 

zien dat de animo erg hoog is onder de jeugd en de 

jongeren. Elke dinsdag en vrijdag van 18.00 uur – 20.00 

uur is het erg druk op en rondom het kunstgrasveldje. 

   

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei.
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