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Nieuwsbrief omwonenden – nummer 8 

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. 

 

Gebiedsontwikkeling: stand van zaken 

Siza verwacht dit jaar nog meer bekend te maken over de 

samenwerkingspartner met wie wij Het Dorp gaan vernieuwen.  

Wanneer de partner bekend is, delen wij de plannen voor het vernieuwde Dorp graag 

met u. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

Energievoorziening in Het Dorp 

De energievoorziening in Het Dorp is onderdeel van het nieuw te ontwikkelen Dorp. Er 

wordt onderzocht hoe we Het Dorp het beste van duurzame energie kunnen voorzien. 

 

 

http://www.siza.nl/hetdorpvernieuwt
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Werkzaamheden rondom 1e Gebouw: dit is de planning 

Deze week starten er verschillende werkzaamheden rondom het 1e Gebouw. 

Deze duren tot het einde van het jaar. Dit kunt u de komende periode 

verwachten: 

Week 44 (vanaf 28 oktober): Er wordt een nieuwe bouwweg aangelegd. Over deze 

tijdelijke weg rijdt bouwverkeer om bijvoorbeeld sloopmateriaal af te voeren en het 

nieuwe gebouw bereikbaar te houden voor leveranciers. De weg is gemaakt van puin 

van de sloop in Het Dorp en loopt ongeveer ter hoogte van de Meentweg en sluit aan op 

de Amsterdamseweg. 

Week 45 (vanaf 4 november): bij het 1e Gebouw wordt een parkeerplaats aangelegd. De 

aannemer (KWS) legt deze aan. Er worden leidingen gelegd voor hemelwaterafvoer en 

er wordt gestart met het aanleggen van de parkeerplaats.  

Week 47 (vanaf 18 november): de hemelwaterafvoer wordt aangelegd naar een wadi in 

het veld. Een wadi vangt regenwater op zodat het hemelwater kan worden opgenomen 

door de grond. Net als bij eerdere werkzaamheden in Het Dorp zijn hierbij een 

explosievenexpert en een archeoloog aanwezig. Zij onderzoeken de bodem op 

bijzonderheden. 

In week 46 en week 47 worden de trappen aan de buitenzijde van het 1e Gebouw 

weggehaald. Hier worden dan net als bij de rest van het gebouw gevelplaten en ramen 

gemonteerd. Daarna wordt gestart met het plaatsen van een keerwand. We plaatsen een 

keerwand vanwege de hoogteverschillen in Het Dorp. De wand zorgt er bijvoorbeeld voor 

dat water en zand niet kunnen verplaatsen bij als het regent.  

Deze werkzaamheden zullen tot het einde van het jaar duren. In het nieuwe jaar wordt 

gestart met de aanleg van wegen rondom het 1e Gebouw, zoals een fietspad en een 

wandelpad.  
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Sloop gaat volgens plan 

De sloop van drie gebouwen verloopt volgens plan. 

Siza maakt ruimte voor het vernieuwde Dorp door de Meentweg, Scheperweg / 

Scheerderweg en Schaddeweg / Plaggeweg / Sprokkelweg / Mastweg te slopen. 

Inmiddels is de Meentweg gesloopt en er wordt nu gestart met de Scheperweg. 

De werkzaamheden gaan volgens plan. Dat betekent dat de sloop van deze gebouwen 

eind dit jaar is afgerond.
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Locatie van de werkzaamheden rondom het 1e Gebouw: 
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Ongeval in Het Dorp 

Dinsdag 29 oktober vond er een ongeval plaats in Het Dorp met een 

medewerker van de bouw. De medewerker is van een steiger gevallen. 

Een ambulance en traumahelikopter waren ter plaatse. De medewerker is met een 

ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij onderzocht is en behandeld wordt. Hij 

verkeert niet in levensgevaar. 

De arbeidsinspectie was direct ter plaatse om te onderzoeken wat er is gebeurd. De 

afbouw van het 1e Gebouw ligt niet stil. 

We wensen de medewerker veel sterkte met zijn herstel. 

 

 

Agenda werkzaamheden Het Dorp Vernieuwt 

 

  

Oktober 2019 Werkzaamheden rondom 1e Gebouw & sloop 

  

November / december 

2019 

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling en 

samenwerkingspartner  

Eind december: eerste ronde sloopwerkzaamheden klaar 

  

 


