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Beste inwoner van De Kanis en Mijzijde, Van Teylingenweg,
Begin november heb ik u per brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de besluitvorming van de
reconstructie van De Kanis. De beslissing van de gemeenteraad over de extra investering voor de
toekomstbestendige reconstructie van De Kanis was toen uitgesteld. De raad had onder andere behoefte
aan extra informatie over projectkaders en inzicht in bijstuurmogelijkheden tijdens de uitvoering. Op 8
december is het raadsvoorstel met deze extra toelichting besproken in de Raadscommissie Ruimte.
Besluit
Donderdag 21 december heeft de gemeenteraad besloten de extra investering toe te zeggen. Dat betekent
dat de openbare ruimte in De Kanis wordt opgehoogd door het toepassen van een onderheide
betonconstructie. We kunnen nu door met de voorbereidingen van de reconstructiewerkzaamheden.
De raad heeft ook gevraagd om een extra onderbouwing van de steun uit het dorp voor het kavelpad. Er is
door het college toegezegd een enquête hierover in De Kanis te houden. Deze digitale enquête bereiden we
de komende tijd voor. U ontvangt hierover na de kerstvakantie de benodigde informatie.
Planning
We starten het inkoopproces begin januari op. Met de geselecteerde aannemer werken we het
uitvoeringsplan verder uit. De uitvoering van de reconstructie staat nog steeds gepland voor eind 2017.
Meer informatie?
In januari 2017 informeer ik u over de verdere voortgang van het project. Heeft u naar aanleiding van deze
brief vragen dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Jeska Jansen via jansen@podium.nl
of telefoonnummer 06 461 699 63.
Fijne feestdagen!

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders
Melvin Helderman
projectleider team Realisatie en Beheer
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