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Deze nieuwsbrief is een oproep aan alle inwoners van de Engboogerdbuurt om een 

enquête in te vullen. Dat kan tot uiterlijk 13 juli aanstaande.  

U vindt de enquête op internet via deze link: 

https://nl.surveymonkey.com/r/VBMQVHT  

Als uw mailadres bij ons bekend is krijgt u ook per e-mail een uitnodiging om de 

enquête in te vullen. Heeft u geen internet? Dan kunt u aan de balie van het 

gemeentehuis een papieren versie ophalen. 

KANSEN BENUTTEN 

Begin volgend jaar moet het rioolsysteem in de wijk worden vervangen. Daardoor 

ontstaat de mogelijkheid om, na die vervanging, de openbare ruimte zo in te richten dat 

het meteen een verbetering is in de wijk. De bestrating kan op sommige plekken mooier, 

veel bomen hebben geen lang leven meer en een groot aantal verlichtingsarmaturen is 

aan vervanging toe. Dit is ook een kans om beter voorbereid te zijn op klimaatveran-

dering en nieuwe behoeftes in de wijk. 

SPUIEN 

Soms ziet u leidingen die boven de grond water spuiten. 

Dit reinigt de waterleidingen. Dat proces kan enige tijd 

duren en wordt door Vitens uitgevoerd.    

 

 

RIOLERING 

Zoals u weet zal volgend jaar ook de riolering worden 

vervangen. Het is technisch niet mogelijk om dat 

gelijktijdig uit te voeren met de vervanging van de andere 

leidingen. Het vervangen van de nutsleidingen gaat namelijk 

veel sneller dan de vervanging van riolering. De 

rioolvervanging en de herinrichting van de openbare ruimte 

vragen een gedegen voorbereiding. Daarbij willen wij in 

samenwerking met de bewoners tot een goed plan komen. De 

eerste stap zal zijn dat wij u vragen een enquête in te 

vullen. Hoe het proces verder zal verlopen, laten wij u zo 

spoedig mogelijk weten. 

     SAMEN AAN DE SLAG 

De komende periode wil de gemeente met de bewoners van de buurt gaan werken aan de 

plannen voor de nieuwe inrichting van de wijk. De enquête is de eerste stap in het proces 

om te horen wat u belangrijk vindt in de “Engboogerd van morgen”.                                   

Wilt u meedenken over de invulling van uw straat of de wijk, dan kunt u zich aanmelden 

voor de ‘Place games’. Dit zijn bijeenkomsten waarin mensen met verschillende expertises 

én de inwoners met elkaar plannen gaan uitwerken voor de wijk. De place games worden 

direct na de zomervakantie gehouden. Als u meedoet gaan we er van uit dat u ongeveer 

drie avonden beschikbaar bent.  

Denkt u mee? Meld u dan aan op post@bunnik.nl met uw naam, adres, en 

telefoonnummer. Vermeld in het onderwerp ‘Engboogerdbuurt’ en richt uw mail aan     

de heer B.Vossebelt. 

 

KNOOPPUNTEN 

 

Op sommige punten 

komen veel leidingen bij 

elkaar. Daar moet soms 

meerdere keren worden 

gewerkt en die plaatsen 

blijven ook langer open. 

Dat is vaak bij 

kruisingen. 
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