
Wilt u de nieuwsbrief 
digitaal ontvangen? 
Geef dan uw naam en 
mailadres door aan  
info@bunnik.nl en vermeld 
nieuwsbrief Engboogerd.

Proefsleuven in de 
Engboogerdbuurt

Het hoe-wat-waarom van het 
kitonderzoek. 

Even voorstellen

Sietse Schut, toezichthouder 
Engboogerdbuurt over deze 
belangrijke rol in de wijk. 

Toezichthouder vs 
wijkregisseur:

Wat is nou eigenlijk het verschil? 
Sietse en Bert vertellen. 



Uw buurt in beeld
Met deze Engbode houden we u op de hoogte van alles rondom de herininrichting 

van de Engboogerdbuurt. We delen de succesverhalen, faalverhalen,  
de nieuwe planning én leuke interviews met betrokkenen.  

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in januari.
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Sinds 1 november heeft de Engboogerdbuurt  
een toezichthouder. Hij heet Sietse Schut 
en werkt al 20 jaar als toezichthouder bij de 
overheid. Hij vindt het belangrijk om de tijd 
te nemen voor bewoners.

Waarvoor kunnen bewoners bij jou terecht?
‘Bewoners kunnen bij mij terecht met allerlei 
vragen over het project. Vragen over de planning,  
huisvuil, inrichting van de wijk, verhuizingen, 
bezorging aan huis of evenementen kun je aan 
mij stellen.‘

Stel, ik kom als bewoner met een klacht of vraag  
bij jou. Wat kan ik dan verwachten?
‘Je kan er dan op rekenen dat ik het oplos of  
anders de juiste persoon benader. En dit 
natuur lijk zo snel mogelijk. Ik zal echt de tijd 
voor je nemen.’

Wat is jouw doel in de Engboogerdbuurt?
‘Mijn doel is om het project af te ronden met zo  
min mogelijk overlast voor bewoners. En natuur
lijk een 10 voor de kwaliteit, wat mij betreft.’     

Proefsleuven in de 
Engboogerdbuurt

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 
december voeren we in de Engboogerdbuurt 
onderzoek naar asbesthoudende kit uit. 

Tijdens het onderzoek werken we dagelijks van 
07.00 uur tot 16.00 uur. Vrijdag 11 december is 
een reservedag. Als alles meevalt, zijn de straten 
op 10 december weer toegankelijk. 

Planning
De kit wordt in vijf verschillende delen van de 
buurt onderzocht: 
•  Groeneweg en Deken Heinenstraat: start vanaf  

7 december  
•  Johan de Kruijfstraat, Engweg en Molenweg: 

start vanaf 8 december               

Even voorstellen

TOEZICHTHOUDER

Sietse Schut

Nieuw: Engbode

Omdat we steeds meer (leuk) nieuws delen met 
de buurt, werd onze nieuwsbrief wat klein. Zoals 
u heeft gezien, heeft dit exemplaar een nieuw 
uiterlijk én een nieuwe naam. Vanaf deze week 
ontvangt u elke maand de Engbode. De Engbode 
heeft 4(!) pagina’s met allerlei nieuws uit de wijk. 
Heeft u zelf iets meegemaakt of heeft u een tip  
voor de Engbode? Mail dan naar info@bunnik.nl  
en vermeld Engboogerdbuurt in de onderwerp-
regel.                            



Het kitonderzoek

Naar aanleiding van de uitkomsten van de 
kitonderzoeken moeten er keuzes worden 
gemaakt over de verdere aanpak van het 
project. Mogelijk is meer budget nodig om 
de werkzaamheden goed en veilig te kunnen 
uitvoeren. 

De resultaten uit dit onderzoek worden eerst 
voorgelegd aan het college van burgemeester 
en wethouders. Daarna aan de gemeenteraad. 
Over de eventuele scenario’s en eventueel extra 
budget moeten zij een besluit nemen. Dit proces 
kost tijd. We hopen hiervoor op uw begrip.        

Toezichthouder vs wijkregisseur

Al die verschillende gezichten in de wijk zijn 
lastig uit elkaar te houden. Voor klachten of 
vragen hoeft u eigenlijk maar twee personen te 
onthouden: Sietse de toezichthouder en Bert 
de wijkregisseur. Maar wie doet nou wat en 
wanneer is uw vraag voor Bert of Sietse? Ze 
leggen zelf de verschillen uit. 

Sietse: ‘Als toezichthouder op het project ben 
ik verantwoordelijk voor alle vragen over het 
project. Ik werk namens de gemeente en heb de 
mogelijkheid om inhoudelijke beslissingen over het 
project te maken.’

Bert: ‘Ik ben wijkregisseur voor de 
Engboogerdbuurt en heel Bunnik, maar ook voor 
omliggende dorpen. Daarmee is mijn rol dus 
breder dan alleen de Engboogerdbuurt. Ik weet 
veel, maar ik maak geen beslissingen over het 
project. Daarvoor moet je echt bij Sietse zijn. Ik 
kan wel met u meedenken over uw situatie.’

Sietse: ‘Of het nou gaat om een evenement, 
levering aan huis of een verhuizing, in de 
Engboogerdbuurt denk ik graag met u mee over 

een oplossing. En als ik het even niet goed weet, 
bel ik Bert. We overleggen dan samen over een 
passende oplossing.’

Kortom, voor inhoudelijke vragen over het project 
kunt u contact opnemen met de toezichthouder. 
Voor algemene gemeentelijke vragen over uw 
buurt of andere delen van Bunnik e.o., neemt u 
contact op met de wijkregisseur.    

Witte blokken in lege 
plantenvakken
U heeft ze misschien al gezien: grote witte 
blokken langs de weg op het kruispunt Molen-
weg-Zs. Spinhovenlaan. Deze blokken moeten 
schade aan de nieuwe bestrating en planten-
vakken voorkomen. 

Door het parkeren van auto’s en andere voertuigen 
buiten de parkeervakken, dus op de stoep of in 
de plantvakken, worden de nieuwe bestrating en 
plantvakken beschadigd. De kosten om de scha-
de te herstellen wordt uiteindelijk betaald door de 
inwoners van gemeente Bunnik. Onnodige kosten 
willen we natuurlijk voorkomen, vandaar dat we 
voor deze maatregel hebben gekozen. 

Waarschijnlijk worden de plantvakken voor april 
2021 beplant. Dit is onder voorbehoud van even-
tuele onvoorziene (weer)omstandigheden. Ter 
bescherming van de wortels en planten blijven 
de witte blokken na de beplanting nog een tijdje 
staan.                  



Help Sinterklaas naar jouw huis toe

Denk mee over 
de glasbak
Bewoners in de Engboogerd-
buurt zijn uitgenodigd 
om digitaal of op papier 
een reactie achter te laten 
over het verdwijnen van de 
glasbak in de wijk. 

Laat ons weten of u het hiermee  
eens bent. Scan de QR-code 
en vul uw reactie in. U kunt 
reageren tot en met vrijdag  
4 december.                         

Met al die drukte in je straat, vind je het misschien spannend of 
Sinterklaas je huisje wel kan vinden. Wil je Sinterklaas helpen?  
Zoek in de puzzel de juiste weg langs alle bouwauto’s. 

Heeft u verhuis-  
of verbouw plannen? 
En wilt u weten of die in de 
planning van het project passen? 
Neem dan contact op met wijk-
regisseur Bert uit den Bosch.  

  wijkregisseur@bunnik.nl        

De aannemer maakt al een tijdje gebruik van de 
omgevingsapp. Vanaf heden worden hier wekelijkse 
updates geplaatst. 

De app is gratis te downloaden voor Apple en Android. Zoek in de 
App Store of de Google Play Store op ‘omgevingsapp’ van House 
of Apps. Na installatie kiest u voor ‘Engboogerdbuurt’.

Omgevingsapp Contact  
met jouw gemeente

 Singelpark 1 - Odijk

 www.bunnik.nl

 post@bunnik.nl

 @gembunnik

 GemeenteBunnik 


