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De komende jaren wordt in het kader van Amersfoort Vernieuwt hard gewerkt aan
de wijkontwikkeling van Liendert-Rustenburg. Een van de onderdelen van deze
wijkverbetering is de nieuwbouw aan de Liendertseweg en de Wiekslag. Tijdens
een informatiemarkt op 31 mei 2011 hebben wij de plannen aan u gepresenteerd.
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.
Sloopplannen

Aanpassing nieuwbouwplannen

De acht verouderde portiekflats aan de Liendertse-

Op de informatiemarkt in mei in de Groene Stee

weg en de Wiekslag worden in fases gesloopt om

is aangegeven dat er op de plaats van de portiek-

plaats te maken voor de nieuwbouw. Inmiddels

flats aan de even zijde van de Liendertseweg

hebben bijna alle bewoners van de Liendertseweg

24 eengezinswoningen en twee gebouwen met

132–318 (fase 1) ingestemd met dit sloopvoorstel.

elk 30 appartementen zouden worden gebouwd.

Dit betekent dat voldaan is aan de eis van mini-

Door de situatie op de woningmarkt zijn deze

maal 70% akkoord. Daarom heeft de Alliantie

plannen aangepast. De verwachting is dat op

van de gemeente toestemming gekregen om de

de plaats van de appartementen ook eengezins-

voorrangs- verklaringen in orde te maken zodat

woningen worden gebouwd.

de bewoners kunnen gaan verhuizen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Planning
Volgens de huidige planning worden de flats vanaf
maart 2013 gesloopt. De eerste nieuwe woningen
worden vanaf maart 2014 opgeleverd.
De planning voor de volgende fases blijft voorlopig
als volgt:
Fase 2 Liendertseweg 131 – 369
vanaf september 2012 :huisbezoeken
vanaf maart 2013

:verhuizen bewoners

mei 2014

:start sloop

vanaf december 2015

:oplevering nieuwbouw

Fase 3 Wiekslag 361 - 479
vanaf september 2014 :huisbezoeken
vanaf januari 2015
:verhuizen bewoners
februari 2016
:start sloop
vanaf juni 2017
:oplevering nieuwbouw
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E-mail: dwijnands@de-alliantie.nl

