Opknapbeurt voor De Horsten
De omgeving van de flats aan De Horsten krijgt een opknapbeurt.
Daardoor is het straks veiliger en prettiger in
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Opknapbeurt voor De Horsten
Buurt BV
Actieve bewoners in De Buurt BV zijn begonnen met schoonmaakacties. Helpt u ook
mee de eigen flat en omgeving schoon te houden? Meer informatie of aanmelden via:
m.bannink@welzijnamersfoort.nl

Informatieavond
Meer weten over de opknapbeurt voor De
Horsten? U bent van harte welkom in de
Groene Stee aan de Wiekslag 92, op
woensdag 26 oktober om 19.30 uur.
Op die avond krijgt u uitleg over de
plannen en kunt u vragen stellen.

Wanneer het begint
Als het werk echt gaat beginnen, laten wij u dit weten. Het kan zijn dat het werk zorgt voor
wat overlast in de buurt. We doen ons best om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Heeft u vragen?
Dan kunt u bellen met de medewerker wijkbeheer van de Alliantie Deo Wijnands op
telefoonnummer 033 - 4 765 473 of met de gemeentelijke projectleider Willem van Laar
op telefoonnummer 033 - 4 694 561.

De plannen voor de ‘De Horsten’ zijn onderdeel van ‘Amersfoort
Vernieuwt’. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente
Amersfoort, de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede
woningen. Buurten waar mensen prettig met elkaar samenleven
en actief deelnemen aan de maatschappij.
www.amersfoortvernieuwt.nl

