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Schuilenburg Operaplein 
Informatiebrief  

U woont in de buurt van het Operaplein. Er gebeurt hier veel: de bouw van de nieuwe woningen en 
de supermarkt is gestart. In deze informatiebrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

 
 

 

Planning werkzaamheden  

 

Tot aan de kerstvakantie zijn de mensen van Aalberts Bouw druk met het vlechten van de wapening voor de fundering en 

het maken van de bekisting. Ze hopen nog een deel van de fundering te storten net voor de kerstvakantie.  

Na de kerstvakantie maakt Aalberts Bouw de fundering af. Ook starten zij met het aanbrengen van de riolering en het 

aanvullen van de bouwput. Ongeveer 2 weken na de vakantie leggen ze de eerste begane grondvloeren en begin februari 

willen ze de torenkraan opbouwen. De torenkraan is nodig om de bouwmaterialen naar de juiste plek te krijgen. In de 

maanden februari en maart is Aalberts vooral druk met de begane grond wanden en de vloerconstructie van de eerste 

verdieping.  

 

Contact 

Aalberts Bouw wil de bouwwerkzaamheden goed laten verlopen. Mocht u toch overlast hebben van de 

bouwwerkzaamheden of tips hebben over hoe ze het  werk kunnen verbeteren? Dan kunt u terecht bij het meldpunt op de 

site van Bewuste Bouwers. Via de website www.verbeterdebouw.nl bereikt u hen. De meldingen worden aan de aannemer 

doorgegeven en zij nemen deze klachten in behandeling. 

http://www.verbeterdebouw.nl/


Meer informatie over Aalberts Bouw vindt u op 

www.aalbertsbouw.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. 

 

Kerstvakantie 

Aalberts is gesloten vanaf 26 december tot 9 januari 2023. 

Meldingen kunt u net zoals anders doorgeven via 

Verbeterdebouw.nl. Bij spoed belt u 088-7888888.  

 

In de omgeving 

Een nieuwe tijdelijke plek voor het Trefpunt Operahuis in Schuilenburg 

Het Trefpunt Operahuis is een ontmoetingsplek in Schuilenburg. 

Het Trefpunt is er voor iedereen, voor alle bewoners maar ook voor 

bewonersgroepen en organisaties die actief zijn in Schuilenburg. 

Het Trefpunt Operahuis verbindt mensen en instanties die elkaar 

verder kunnen helpen. En dat is beter voor de leefbaarheid in de 

wijk. Van maandag tot en met vrijdagmiddag kunt u binnenlopen 

voor informatie, een gezellig praatje of een kopje koffie of thee. En 

er zijn veel activiteiten waaraan u mee kunt doen, zoals naailes en 

taalles.  

Door de bouwwerkzaamheden op het Operaplein zat het Trefpunt 

Operahuis tijdelijk in de school ’t Spectrum, maar de ruimte had de 

gemeente nodig voor wat anders. Er moest een nieuwe tijdelijke 

ruimte worden gevonden en dat is gelukt door het neerzetten van een Portakabin. Nu kunnen de activiteiten gewoon 

doorgaan. Na het inrichten en aansluiten van voorzieningen vindt de opening plaats in de loop van januari. Meer informatie 

is te vinden op www.randenbroekschuilenburgsamen.nl of bel naar 06-30278337. 

 

Aanpak dubbel parkeren Buurtas/Operaweg  

De gemeente heeft een oplossing gemaakt voor het dubbel parkeren op de buurtas aan de kant van de Operaweg. Deze 

werkzaamheden worden naar verwachting in de komende weken door Hoek Wegenbouw uitgevoerd. De 

weersomstandigheden en vakantieperiode hebben invloed op de planning. Ook is er  voorbereidingstijd nodig om de 

plekken leeg te krijgen zodat kan worden gestart. De parkeervakken worden duidelijker gemarkeerd en 1 meter uit de kant 

van de weg geplaatst. Hierdoor is er geen ruimte meer om dubbel te parkeren. Met deze aanpassingen komt er voor de 

bestuurders een veilige ruimte (tussen parkeervak en de weg) om in- en uit te stappen. Ook is dit een verbetering voor de 

fiets- en voetgangersoversteken. Automobilisten en (wachtende, overstekende) fietsers en voetgangers hebben beter zicht 

op elkaar. Ook wordt door het tegengaan van het dubbel parkeren voorkomen dat 

auto’s een stuk over het fietspad rijden. 

 

Namens het hele projectteam wensen wij u fijne feestdagen en een gezond 

en liefdevol 2023! 

 

 

 

http://www.aalbertsbouw.nl/

