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Nieuwsbrief omwonenden – nummer 6 

Met de nieuwsbrief van Het Dorp Vernieuwt informeren we u over de 

ontwikkelingen rondom Het Dorp. We werken toe naar een Dorp waar mensen 

met en zonder beperking samen leven in een prettige, duurzame en groene 

omgeving. Waar staan we nu en wat gaat er de komende periode gebeuren? U 

leest het in deze nieuwsbrief. Kijk ook op www.siza.nl/hetdorpvernieuwt. 

 

Start sloopwerkzaamheden in Het Dorp 

Er wordt gestart met de sloopwerkzaamheden in Het Dorp. Bent u een directe 

omwonende? Dan informeren wij u ook per post. 

In Het Dorp, naast de eerste nieuwbouw, zal later de volgende nieuwbouw komen. Om 

dit realiseren, zal dit jaar een drietal gebouwen worden gesloopt.  

Start sloopwerkzaamheden 

In de tweede helft van juli wordt gestart met de sloopwerkzaamheden, op werkdagen 

tussen 7.30 en 17.30 uur. Eind 2019 zullen de werkzaamheden zijn afgerond. De eerste 

weken is er nog weinig merken, omdat de werkzaamheden dan vooral binnen de 

gebouwen worden uitgevoerd. 

Verwijderen Asbesthoudende materialen 

In de afgelopen periode is asbestonderzoek uitgevoerd. Hieruit werd duidelijk dat er 

asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De asbesthoudende materialen worden 

zorgvuldig en volgens de huidige wetgeving verwijderd. Tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden zal deskundig toezicht aanwezig zijn. Deze werkzaamheden zijn gemeld 

bij de gemeente Arnhem. 

http://www.siza.nl/hetdorpvernieuwt
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Sloopwerkzaamheden  

Er zijn inmiddels hekken rondom de te slopen gebouwen geplaatst. De gebouwen 

worden eerst inpandig gedemonteerd en gestript. Waarna de materialen worden 

hergebruikt of zo hoogwaardig mogelijk gerecycled. Daarna worden de gebouwen 

gesloopt met hydraulische sloopkranen. 

Transport bewegingen 

De aan- en afvoerroute voor vrachtverkeer is als volgt: 

Ter hoogte van de nieuwbouw wordt aan Oosterveld/Jachthoornlaan een tweede 

bouwinrit gemaakt. Bij het verlaten van het terrein gaat het vrachtverkeer direct naar de 

Amsterdamseweg en dan linksaf richting de A12 / A50. 

Bij de start van de sloopwerkzaamheden zullen op werkdagen 1 tot 4 vrachtwagens per 

dag het terrein oprijden/verlaten. Tegen het einde van de sloop zullen dit 4 tot 8 

vrachtwagens per dag zijn.  

Veiligheid 

Om de veiligheid van u en uw (eventuele) kinderen te waarborgen willen wij u attent 

maken op de volgende zaken: 

• Wij streven naar een zo veilig mogelijke sloop. Het is daarom streng verboden om 

binnen de terreinafscheiding/ bouwhekken te komen. Ook buiten werktijden is het ten 

strengste verboden om het sloopterrein te betreden! Wij vertrouwen erop dat u en uw 

(eventuele) kinderen het terrein niet betreden, om uw veiligheid en die van anderen niet 

in gevaar te brengen. 

• Gedurende de sloop kunt u enige overlast ervaren zoals geluid, trilling en/of stof. 

Wij vragen hiervoor uw begrip. 

• Mocht u na werktijden onbevoegden op het sloopterrein zien, dan verzoeken wij u 

dringend contact op te nemen met de politie (0900-8844) en/ of Boverhoff.  
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Tevens willen wij u bij voorbaat danken voor uw begrip voor de mogelijke hinder die de 

sloopwerkzaamheden veroorzaken. Voor vragen kunt u contact opnemen via 

info@boverhoff.nl en/of 0578-693136 onder vermelding van “sloop Het Dorp Arnhem”. 

Om u verder te informeren over de planning en sloopwerkzaamheden organiseren wij op 

dinsdag 27 augustus a.s. een inloopbijeenkomst. U bent tussen 18.00 en 19.00 

uur van harte welkom op Heijenoordseweg 130 (Mock-up) in Het Dorp. 
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Werkzaamheden rondom het 1e Gebouw  

Na de zomervakantie, in september wordt er gestart met verschillende 

werkzaamheden rondom het 1e Gebouw. Deze werkzaamheden duren tot 

januari 2020. Aan de hand van de kaart op de volgende pagina, die in 2016 is 

opgesteld met bewoners en omwonenden van Het Dorp, leggen we uit wat er 

gaat gebeuren. 

Aanleg brug 

Na de zomervakantie wordt gestart met de aanleg van een brug bij het 1e Gebouw. Deze 

vormt een van de toegangsmogelijkheden naar het gebouw. 

Aanleg wadi 

Er wordt een wadi ten behoeve van regenwater bij het 1e Gebouw aangelegd. Een wadi 

is een wateropvang en wateropslag van regenwater.  Het zorgt ervoor dat water wordt 

opgenomen in de grond. 

Verkeersaansluitingen 

Er wordt aangelegd: voet- en fietspaden, de keerlus voor het 1e Gebouw, een 

parkeerplaats en de aansluiting op de Amsterdamseweg. 

Aansluiting op het riool 

Het 1e gebouw wordt aangesloten op het riool. De aansluiting loopt van het 1e Gebouw 

naar de Tra. Nabij de paswoningen wordt de rioolbuis aangesloten op het bestaande 

riool. 
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Locatie van de werkzaamheden rondom het 1e Gebouw: 
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Ecovat niet haalbaar in Het Dorp 

Vorige week maakte Siza bekend dat het Ecovat niet haalbaar is in Het Dorp. 

Ruim twee jaar heeft Siza samen met Ecovat onderzocht of het collectieve duurzame 

energiesysteem ESES (officieel ‘Ecovat Smart Energy System’) duurzame energie kon 

leveren aan de woningen in het vernieuwde Dorp. Zowel de duurzaamheid als de 

kwaliteit van Ecovat voldoen aan de eisen van Siza. Echter moet het Ecovat aangesloten 

worden op een minimaal aantal nieuwbouwwoningen. 

Het totaal aantal woningen in Het Dorp wordt minder dan aanvankelijk begroot was in 

het onderzoek dat ten grondslag lag aan de eerste plannen. Het Ecovat is daarmee te 

groot voor de hoeveelheid nieuwbouwwoningen. Het besluit van Siza staat los van de 

uitspraak van de voorzieningenrechter. 

Siza kiest nu voor duurzame energie met bodemwarmtepompen en zonnecollectoren. 

Hierover vertellen we deze zomer meer. 

 

 

Agenda 

 

Juli 2019 

 

Start sloopwerkzaamheden 

 

Augustus 2019 Dinsdag 27 augustus inloopbijeenkomst over 

sloopwerkzaamheden, 18.00 – 19.00 uur aan 

Heijenoordseweg 130 

 

September 2019 Start werkzaamheden rondom 1e Gebouw 

 

 

 


