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In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd. Dit 

willen wij graag met u delen. 

 

De gemeente en de Alliantie hebben de gezamenlijke 

exploitatieovereenkomst getekend en de gemeente 

heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Vanaf 6 juni 

is dit onherroepelijk en heeft de gemeente ook de 

omgevingsvergunning voor de nieuwbouw 

afgegeven. Dit is voor ons het startsein om te 

beginnen met de voorbereidingen voor de start van 

de bouw van de 84 sociale huurappartementen. 

 

Planning werkzaamheden  

De afgelopen twee weken is de straat opgebroken 

voor het verleggen van kabels en leidingen in 

opdracht van de gemeente. Als dit is gebeurd starten 

wij op 17 juni met het afronden van de sloopwerk- 

zaamheden. Hierbij verwijderen wij het puin en de 

fundering van de oude woongebouwen. 

Gelijktijdig begint ook onze aannemer Dura Vermeer 

van de nieuwe woongebouwen met het voorbereiden 

van hun werkzaamheden; zij plaatsen bouwhekken 

en keten, egaliseren het terrein, kappen bomen en 

graven de bouwputten. 

 

 

Na de bouwvak (week 35) wordt als eerste gestart 

met het boren van de funderingspalen waarna de 

funderingen en de begane grondvloeren volgen. 

Het boren van de funderingspalen geeft veel minder 

overlast dan het traditionele heien. Deze techniek 

verloopt vrijwel geruisloos en zonder trillingen.  

Tijdens de werkzaamheden heeft u als aanwonende 

misschien wat overlast, maar het is niet nodig om 

wegen helemaal af te sluiten. 

Parkeren 

Bewoners kunnen blijven parkeren in de daarvoor 

bestemde vakken. Op de stoep parkeren is niet meer 

mogelijk. 

 

Bouwplaats is geen speelplaats 

Vanzelfsprekend is de bouwplaats geen speelplaats. 

Hiervoor houden we nauwlettend toezicht en 

controleren we of er geen onveilige situaties 

ontstaan. We willen u vragen toe te zien op de 

bouwplaats buiten werktijden. Wanneer onveilige 

situaties ontstaan of mensen op de bouw lopen, kunt 

u dit melden via het volgende mail adres: 

bachweg.amersfoort@duravermeer.nl. 

 

Vragen? 

Mocht u toch vragen of opmerkingen hebben meld dit 

via het mailadres: 

bachweg.amersfoort@duravermeer.nl. 

 

Contact 

Wij houden u de komende maanden op de hoogte 

over de werkzaamheden via nieuwsbrieven, zodat u 

niet voor verrassingen komt te staan. We doen er 

alles aan om de werkzaamheden zo veilig mogelijk 

en met minimale overlast te laten verlopen.  

 

Gebiedscoördinator: Carla Dee cdee@de-alliantie.nl 

Beheerder Wonen: Corina Boonzaaijer 

cboonzaaijer@de-alliantie.nl 

U kunt ook contact met ons opnemen via 

telefoonnummer 088-0023200. 

 

Amersfoort Vernieuwt 

Via de website van Amersfoort Vernieuwt volgt u de 

ontwikkelingen van uw complex en andere 

complexen en verbeteringen in Amersfoort. U vindt 

de website via 

http://www.amersfoortvernieuwt.nl/data/projecten/b

achweg 

 

mailto:cdee@de-alliantie.nl
mailto:cboonzaaijer@de-alliantie.nl
http://www.amersfoortvernieuwt.nl/data/projecten/bachweg
http://www.amersfoortvernieuwt.nl/data/projecten/bachweg

