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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. 

 

 

Omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning is op 5 april ingediend bij de gemeente. Als het goed is, wordt de vergunning na 8 weken 

verleend. Soms is het ook zo dat het met 6 weken wordt verlengd.  

 

Bouwrijp maken 

Graag willen we de grond bouwrijp maken. Nu kunnen we dat nog niet doen, want er liggen data-kabels in de grond die 

weggehaald moeten worden. Hierover is druk contact met KPN, die ze weg moet halen. We denken dat dit eind april is. 

Daarna wordt het bouwterrein verhard met het puin en het overtollige puin afgevoerd. Voor het breken van het puin is een 

vergunning afgegeven door gemeente Amersfoort. We denken dat rond de zomer de echte bouw start, mits de vergunning 

onherroepelijk is. 

 

Bomen 

We hebben een vergunning aangevraagd voor het kappen van 

één boom. Dat is boom nummer 8 op het plaatje. Ook gaan we 

nog 2 bomen snoeien. De gemeente probeert zoveel mogelijk 

bomen te laten staan, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Op en 

rondom de toekomstige parkeerplaats plaatst de gemeente 

nieuwe bomen. 

 

Uitnodiging inloopbijeenkomst Openbare ruimte 

Graag willen we de omwonenden informeren over het plan voor de 

openbare ruimte, de planning en het ontwerp van de architectuur. 

Gelukkig kunnen we dat nu weer live doen. We nodigen u uit voor 

een inloopbijeenkomst op woensdag 18 mei van 17.00 uur tot 

20.00 uur. U bent van harte welkom bij het Trefpunt op hoek 

Operaweg/Ariaweg 115. Mensen van gemeente Amersfoort, 

architect Roelf Steenhuis, landschapsarchitect Le Far West en de 

Alliantie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en het plan 

toe te lichten.  
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Buurtwinkel 

In het gebouw komt een plek voor een zogenaamde buurtwinkel. Die wordt gebruikt als wijkcentrum voor stichting het 

Trefpunt en als wijkkantoor voor de buurtbeheerder van de Alliantie. 

 

Axxel deelmobiliteit 

Een eigen auto is makkelijk, maar er zijn ook alternatieven. Het is 

vaak mogelijk om met de fiets, e-bike, openbaar vervoer, OV-

fiets taxi of zelfs lopend een bestemming te bereiken. En voor de 

momenten dat u écht een auto nodig hebt, kunt u gebruik maken 

van een deelauto. Het is vaak goedkoper dan u denkt. In 

Schuilenburg is het mogelijk om gebruik te maken van deze 

nieuwe vorm van flexibiliteit van Axxel. Met een mobiliteitspas en 

app kunt u gebruikmaken van vele vormen van vervoer van 

Axxel: OV, deelauto, deelfiets, OV-fiets, huurauto en meer. Een 

van de deelauto’s staat zelfs vlakbij op de hoek van de 

Operaweg en het Parsifal pad. Meer informatie vindt u op 

www.axxel.nl.  

 

Nestkastjes in de gevel 

Het nieuwe gebouw zal bijdragen aan het behoud van natuur in de wijk Schuilenburg. In de gevel komen nestkasten voor 

de gierzwaluw en de dwergvleermuis. 

 

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 e-mail: g.ploeg@buroboot.nl. 

Buurtbeheerder Gert de Kruijf 

Buurtbeheerder Gert de Kruijf heeft 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. Zijn 

werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdagochtend. Er is ook een brievenbus bij het 

kantoor, dat is Ariaplein nummer 37.

 


