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Schuilenburg Operaplein 
Informatiebrief  

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

 

 

 

Hervatten sloopwerkzaamheden 

In de nieuwsbrief van oktober hebben wij u geïnformeerd dat extra onderzoek nodig was naar de kwaliteit van het hoger 

gelegen metselwerk van de flat aan de Ariaweg die naast het Operaplein staat. Dit onderzoek is de afgelopen periode 

uitgevoerd en de uitkomst is positief. De constructie van de hoger gelegen gevel is stabiel en er zijn geen extra 

maatregelen nodig. Dat betekent dat de situatie veilig is. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de Ariawegflat 

is hierover geïnformeerd.   

Voordat er met de sloop verder kan worden gegaan moet er een nutsleiding in het terrein weggehaald worden. Ook wordt 

tegen het onderste deel van de kopgevel van de Ariawegflat een (tijdelijke) staalconstructie aangebracht. Het onderste deel 

van de gevel, waar eerst de winkels tegenaan stonden, is onderzocht. De uitkomst is dat dit deel voor de sloop en 

bouwwerkzaamheden wel versterkt moet worden. Dit doen we dus met een stalen constructie. Nadat de staalconstructie in 

het onderste deel is aangebracht, kan de sloop verder. 

 

 

Gert Ploeg - Omgevingsmanager

Uw aanspreekpunt voor al uw vragen over de sloop- en 

bouwwerkzaamheden is Gert Ploeg (zie foto). Gert werkt bij 

Ingenieursbureau Boot en vervult deze rol ook bij de 

ontwikkelingen in de buurt Kruiskamp. Gert is te bereiken 

op 06-22 28 31 85 en email: g.ploeg@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.

 


