
WELKOM
op de eerste bewonersavond 
Randenbroek-Zuid

Uitnodiging bewonersavond Randenbroek Zuid

www.amersfoortvernieuwt.nl

Thema:Wat vindt u?
Op 3 november a.s. vindt de eerste bewonersavond plaats

in buurtcentrum Het Klokhuis.

Programma
19.00 – 19.30 uur Ontvangst met vlaggenparade

19.30 – 19.50 uur Welkom

Vertonen film Amersfoort Vernieuwt

19.50 – 20.10 uur Toelichting op de avond

20.10 – 20.20 uur Toelichting op relatie met sloop

20.20 – 20.40 uur Presentatie plannen door stedenbouwkundige

20.40 – 21.40 uur Thematafels

21.40 – 21.55 uur Samenvatting en afsluiting

Kom langs en laat u horen!

Randenbroek Zuid is een project van de Alliantie Ontwikkeling in samenwerking met de Alliantie Eemvallei en gemeente Amersfoort.



AGENDA
>  Welkomstwoord
>  Film: Amersfoort Vernieuwt
>  Wethouder Jelle Hekman
>  De relatie nieuwbouw - sloop
>  Presentatie stedebouwkundige
>  Themagesprekken met bewoners
>  Afsluiting



FILM AMERSFOORT VERNIEUWT



INTRODUCTIE WETHOUDER 
> Jelle Hekman



SLOOPPROCES. HOE LOOPT DAT?
> Menno Westveld (Alliantie Eemvallei)



Fase 2:
78 woningen

Fase 1: 85 woningen
+ 84 woningen







REDENEN SLOOP

De woningen:
- 4 etages (5 lagen) zonder lift
- Gehorig
- Tochtig
- Vochtig
- Geen isolatie (naar huidige maatstaven)

De wijk:
- Kansen op betere woningen
- Meer variatie / iets kunnen kiezen /
  doorstroommogelijkheden
- Trots kunnen zijn op de buurt



SOCIAAL STATUUT / 1

- Tenminste 11/2 jaar vooraf bewoners
  informeren
- Info bijeenkomsten 
- Huisbezoeken
- Voorrangsverklaringen
- Woonruimte zoeken
- Verhuizen / verhuiskostenvergoeding



SOCIAAL STATUUT / 2

Huisbezoeken:
- Persoonlijke gegevens
- Samenstelling huishouden
- Inschrijving als woningzoekende
- Inkomen(s)
- Woonwensen en voorkeuren
- Andere bijzonderheden



SOCIAAL STATUUT / 3

Voorrang / woning zoeken:
- Inschrijving woonkompas
- Voorrangsverklaring 
 - Afgifte
 - 12 maanden geldig
- Zelf woning zoeken
- Waar nodig begeleiding
- Reageren op woningaanbod naar
  keuze



SOCIAAL STATUUT / 4

Vergoedingen:
- € 5.135,88 bij verhuizing naar andere
  woning
- € 2.567,94 bij verhuizing binnen 6 
  maanden vóór peildatum
- € 6.882,08 bij terugkeer (2 maal 
  verhuizen)
- Zelf aangebrachte voorzieningen



fase 1a fase 1b fase 2
85 won. 84 won. 78 won.

Info bijeenkomsten 17 mrt 2008 20  mrt 2008 2009
+ 20 nov 2008

Huisbezoeken apr/mei 2008 dec/jan 2009 begin 2010

Vaststellen peildatum juli 2008 mrt 2009 juni 2010
Voorrangsverklaringen aug/sept 2008 apr/mei 2009 juli/aug 2010
Verhuizingen sept’08/nov’09 juni’09/dec’10 sept’10/dec’11

Tijdelijke verhuur tot eind 2010 tot eind 2010 2012

Sloop begin 2011 2013

PLANNING



VRAGEN?

De Alliantie Eemvallei
Mw. Stoeckart – bewonersbegeleiding
Mw. Grijpma   -  medewerker wijkbeheer

Spreekuur Haydnstraat 1A
woensdag 13-15 uur

of na telefonische afspraak



PRESENTATIE 
STEDEBOUWKUNDIGE
> Pieter Jannink (MUST stedebouw)



Anno 1956
ONTWERP
Randenbroek-Zuid









Anno 2008
VERNIEUWING
Randenbroek-Zuid





OPGAVE / voorwaarden



OPGAVE / voorwaarden
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OPGAVE / voorwaarden
>  plangebied
>  sloop
>  geluidswal A28
>  bouw van circa 300 woningen
>  verschillende soorten woningen
>  één wijk met goede verbindingen  
 en logische opzet
> ruimte voor parkeren 
> ruimte voor spelen



OPGAVE / voorwaarden
>  plangebied
>  sloop
>  geluidswal A28
>  bouw van circa 300 woningen
>  verschillende soorten woningen
>  één wijk met goede verbindingen  
 en logische opzet
> ruimte voor parkeren
> ruimte voor spelen
> ruimte voor natuur



OPGAVE / voorwaarden
> betaalbare ideeën - de gemeente  
 streeft naar een grondopbrengst 
 van  2 tot 3 miljoen euro
> voldoen aan gemeentebeleid en  
 geldende wet- en regelgeving
>  zoveel mogelijk rekening houden  
 met wensen bewoners



OPGAVE / wensen
>  behoud boerderij Randwijk
>  behoud kwaliteit groen
>  behoud karakter Heiligerbergerweg
>  zo min mogelijk auto’s in zicht
> aansluiten van fiets- en wandel-
 paden op hoofdroutes
>  versterken beleving van water
> één locatie voor kinderdagverblijf 
 en buiten schoolse opvang



STERKE PUNTEN
ZWAKKE PUNTEN
en
NIEUWE KANSEN



DE RAND VAN DE STAD



Weberstraat



Haydnstraat / Berliozstraat



Berliozstraat



Achterkanten en hekken



GROENE OMGEVING



Valleikanaal



Vosheuvelbeek



Verrommeling en slecht bereikbaar



HELDERE HOOFDSTRUCTUUR
(wegen en routes)



Heiligerbergerweg



Ring Randenbroek



Mozartweg



Parkeerdruk en verbinden



BESTAANDE BEBOUWING



Haydnstraat



Gounodstraat



Zwarteweg



Heiligerbergerweg



Fragmentarisch en niet verbonden



STERKE PUNTEN
ZWAKKE PUNTEN
en
NIEUWE KANSEN

Thema’s
> samenleven
> groen en spelen
> infrastructuur en parkeren
> woonkwaliteit

Bouwstenen voor het ontwerp



THEMAGESPREKKEN
>  Vier thema’s
 - Samenleven
 - Groen en spelen
 - Verkeer en parkeren
 - Woonkwaliteit
>  Twee maal 25 minuten
>  Vragen en antwoorden
> Het resultaat



HET VERVOLG
> Wat gebeurt er met uw voorstellen  
 en opmerkingen?
>  De bijeenkomst op 8 december?
>  De bijeenkomst van begin 2009?
>  Wat gebeurt daarna?
>  Afsluiting


