
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Liendertseweg en Wiekslag  
januari 2014 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de 
nieuwbouwontwikkelingen aan de Liendertseweg.   
 
Sloop flats fase I: 
Liendertseweg 132-318 
Rondom de lege woningen aan de 
Liendertseweg 132- 318 zijn hekken geplaatst. 
De aannemer is gestart met de 
voorbereidingen voor de sloopwerkzaamheden. 
Wij verwachten dat in de tweede helft van 
februari de eerste flat daadwerkelijk gesloopt 
wordt. De sloopwerkzaamheden hangen af van 
de weersomstandigheden. Na de sloop van de 
drie flats, starten we met de nieuwbouw. 
 
 
Verderop in deze nieuwsbrief leest u hoe het 
bouwverkeer georganiseerd wordt.  
 
Voortgang fase II: 
Liendertseweg 183-369 
De uitplaatsing van de huurders van de 
Alliantie is nog niet afgerond. Wij verwachten 
dat in april 2014 alle huidige huurders andere 
woonruimte hebben gevonden.  
Leegkomende woningen worden tijdelijk 
verhuurd door Interveste uit Eindhoven. 
Geleidelijk gaat Interveste ook het beheer van 
de flats overnemen tot het moment dat met de 
sloop kan worden gestart.  
 
Planning fase III: 
Wiekslag 361-479 
Deze laatste fase van het verbeterplan 
Liendertseweg/Wiekslag start in september 
2014 met huisbezoeken aan de bewoners. Als 
minimaal 70% akkoord gaat met de plannen, 

starten de sloopwerkzaamheden vanaf februari 
2016. In mei start dan de nieuwbouw en de 
verwachting is dat de eerste nieuwe woningen 
vanaf juni 2017 opgeleverd worden. 
 
Route bouwverkeer fase I: 
Met de gemeente Amersfoort zijn afspraken 
gemaakt over de locatie van de grond afvoer 
en de route hier naar toe. Jan van Riebeeckpad 
is door de gemeente aangewezen als 
gronddepot voor de bouw. Vrachtwagens rijden 
via de Korhoenstraat en de Parelhoenstraat 
naar deze locatie. Direct omwonenden kunnen 
van dit bouwverkeer overlast ondervinden. 
Onze excuses hiervoor. 
 
Contactpersonen 
Vragen over leefbaarheid en participatie en 
bewonersbegeleiding: 
José van der Horst T: (088) 00 232 00 
E: jovanderhorst@de-alliantie.nl  
(José van der Horst vervangt Marianne 
Stoeckart in bewonersbegeleiding die tijdelijk 
afwezig is.) 
Gebiedsontwikkeling: 
Dieuwke Leveling T: (088) 00 232 00 
E: dleveling@de-alliantie.nl 
 
 


