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Groenlicht voor start Hogewegkwartier

De Alliantie en gemeente Amersfoort mogen gaan bouwen aan   de Hogeweg. Op woensdag

2 mei heeft de Raad van State het beroep tegen vaststelling van het bestemmingsplan

’Hogewegzone’ op alle belangrijke onderdelen verworpen. Dit betekent dat we kunnen

beginnen met het plan ‘Hogekwartier’. Rondom de Hogeweg gaan we circa 800 woningen,

een zwembad/ sporthal bouwen en een buurtas aanleggen. Hierover leest u meer in

deze nieuwsbrief. 

Wat is de planning?

De planning voor de bouwwerkzaamheden is

door de uitspraak niet veranderd. Na de zomer

start de aanleg van de buurtas. In de zomer-

maanden komt er aan de Liendertzijde een om-

leidingsweg voor het autoverkeer van de

Hogeweg. Deze omleiding is nodig omdat de Ho-

geweg gedeeltelijk afgesloten moet worden. De

buurtas komt in het verlengde van de Operaweg

en zorgt voor een goede verbinding tussen Lien-

dert en Schuilenburg. Als de buurtas klaar is,

start de Alliantie in 2013 met de bouw van 82

huur- en koopwoningen. Tegenover het toekom-

stige zwembad komen de eengezinswoningen,

de appartementen, een woonvoorziening voor

dakloze verslaafden en ruimten voor bedrijfjes

en winkeltjes. Diverse bewoners van de Opera-

weg en Fideliohof gaan in de nieuwbouw wonen.

Informatie

In mei ontvangt u van de gemeente een uitno-

diging voor een informatiebijeenkomst over de

plannen. Voor de inwoners van Schuilenburg

komt een aparte bijeenkomst over de aanleg van

de buurtas. Tijdens de bouw van de buurtas,

wordt de Operaweg ter hoogte van de Hogeweg

een jaar lang afgesloten. U kunt dan alleen via

de Ringweg Randenbroek de wijk Schuilenburg 

in- en uitrijden. 

Op de Hogeweg komt een tijdelijke omleidings-

route van en naar de snelweg. Meer informatie

over het Hogekwartier vindt u op de site:

www.hogekwartier.nl. 

Contactpersonen

Voor vragen over verhuizen en voorrangsver-
klaringen
Marianne Stoeckart T: (06) 46 06 24 12

E: mstoeckart@de-alliantie.nl

Voor vragen over leefbaarheid
Sandra van der Heide T: (033) 476 53 50 

E: svanderheide@de-alliantie.nl

Voor vragen over Klankbordgroep en Woon-
atelier
Tosca van der Zijden T: (033) 476 53 42

E: tvanderzijden@de-alliantie.nl


