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Nieuwsbrief mei 2012

De Ganskuijl-Gasthuislaan

Tijdens de druk bezochte bewonersavond en in een nieuwsbrief zijn in april de ontwerpen

voor de nieuwe buurt aan u gepresenteerd. Bewoners en direct omwonenden van De

Ganskuijl-Gasthuislaan konden een keuze maken voor één van de twee plannen. Veel

bewoners hebben het formulier ingevuld. Bedankt hiervoor! In deze Nieuwsbrief leest u

de uitslag. Ook leest u meer over het project PortiekPortiers. Vorige maand zijn twaalf

buurtkinderen gestart met de opleiding tot PortiekPortier. De burgemeester komt 31 mei

de diploma’s uitreiken. Dat is een feestje waard. In deze Nieuwsbrief een uitnodiging.

Uitslag

We hebben meer dan 70 formulieren van u terug-

ontvangen. Dat is echt veel! De formulieren zijn

heel serieus ingevuld en soms voorzien van

vragen of opmerkingen bij de plannen. Uit de

ingevulde formulieren (en natuurlijk ook tijdens

de bewonersavond en het spreekuur) blijkt dat

voor beide plannen veel waardering is. Uitein-

delijk heeft de meerderheid (56%) een voorkeur

voor het plan van Roeleveld-Sikkes. En 44%

heeft gekozen voor het plan OeverZaaijer.

Hoe gaat het nu verder?

Het plan van Roeleveld-Sikkes wordt nu samen

met de gemeente verder uitgewerkt. Ook wordt

bekeken of de opmerkingen die bewoners ver-

meld hebben op de keuzeformulieren, verwerkt

kunnen worden in het plan. Dit gaat bijvoorbeeld

om vragen over parkeren, de verkeersveiligheid,

stalling voor fietsen. Als het stedenbouwkundig

ontwerp klaar is dan wordt aan de gemeente-

raad gevraagd om het plan vast te stellen. 

Vanaf dat moment wordt ook gestart met de

ruimtelijke ordeningsprocedures. Hierover wordt

u nog geïnformeerd.

In dezelfde periode gaan twee architectenbu-

reaus aan de slag met het ontwerpen van de

woningen. Eén bureau voor de nieuwbouwwo-

ningen en één bureau voor de appartementen

aan De Ganskuijl die blijven staan.

Wijkpresentatie eind 2012

We verwachten dat we u eind 2012 uit kunnen

nodigen voor een presentatie van de woning-

ontwerpen. Daarna bezoeken wij alle bewoners

van het plangebied om de woonwensen te be-

spreken en te vragen of zij akkoord gaan met

de sloop/(ver)nieuwbouw van de woning. Het

Sociaal Statuut schrijft voor dat tenminste 70 %

van de bewoners akkoord moet gaan om het

plan uit te kunnen voeren. De verwachting is

dat de eerste bewoners in de loop van 2013 gaan

verhuizen. 
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De burgemeester komt naar de wijk

Op 31 mei komt burgemeester Bolsius diploma’s

uitreiken aan de PortiekPortiers. Tijdens een

feestelijke bijeenkomst sluiten zij dan hun oplei-

dingsperiode af. Daarna gaan ze tot het eind van

het jaar elke dinsdagmiddag als echte Portiek-

Portiers aan de slag in de buurt.

Lessen op dinsdagmiddag

Elke dinsdagmiddag komt het team PortiekPor-

tiers bij elkaar in buurthuis de Kolk. In de eerste

lessen hebben ze onderzoek gedaan in de wijk.

Uit de interviews met diverse bewoners en hun

eigen ideeën zijn vier belangrijke thema’s naar

voren gekomen: schoon, heel, veilig en samen.

Met deze thema’s gaan de PortiekPortiers aan

de slag.

Feestelijke huldiging PortiekPortiers

De huldiging begint op 31 mei om 15.30 uur,

buiten op het grasveld voor de buurtHUISkamer

en de Buitenkast, De Ganskuijl 99-a. Bij slecht

weer is het in de Kolk. Kom zelf horen van de

kinderen wat ze tot nu toe gedaan hebben en

welke plannen ze hebben. De burgemeester komt

om 16.00 uur. U bent van harte welkom! U kunt

zich aanmelden bij Nienke Verweij.

Contactpersonen

Voor vragen over leefbaarheid, de 

ontwikkelingsplannen en de Participatiegroep

Tosca van der Zijden T: (033) 476 53 42

E: tvanderzijden@de-alliantie.nl

Voor vragen over PortiekPortiers en kinderwerk SWA

Nienke Verweij T : (06) 81492152

E: n.verweij@welzijnamersfoort.nl

Voor vragen over de buurtHUISkamer, activiteiten 

van SWA en bewonersinitiatieven

Femmie van Diest T: (033) 461 81 87

E: f.diest@welzijnamersfoort.nl

PortiekPortiers is een bijzonder project dat

de Alliantie is gestart in samenwerking met

Stichting Welzijn Amersfoort. Een groep

van twaalf buurtkinderen tussen 8 en 12

jaar wordt opgeleid tot PortiekPortier. In

deze rol gaan zij onder begeleiding plannen

maken en uitvoeren om de wijk netter te

krijgen waardoor het voor iedereen prettiger

wonen is.


