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Nieuws van de Academie van de Stad 

De studenten aan het woord: ‘Wat is het 
fijn om hier te wonen en de buurt de 
ontdekken. De afgelopen maanden zijn 
we bezig geweest om van het 
Vermeerkwartier een springlevende wijk 
van Amersfoort te maken. Verschillende 
van jullie hebben ons al langs zien 
komen voor portiekgesprekken. In deze 
gesprekken hebben we informatie 
verzameld over de wijk. Hierdoor hebben 
we een goed en duidelijk beeld gekregen 
van wat jullie als buurtbewoners willen 
veranderen in de wijk. Ook zijn we al op 
zoek naar een locatie om activiteiten 
tijdens deze koude wintermaanden 
binnen te kunnen doen. Wanneer iemand 
ideeën heeft over een geschikte binnen 
locatie, dan horen we dat graag. We 
hopen op een mooie ontmoetingsplek.  
 
Gelukkig kunnen we ook activiteiten 
buiten doen. Zo hebben we nu al voor de 
tweede keer een Bonfire night 
georganiseerd met ontmoeting, vuur en 
marshmallows. Deze activiteit willen we 
eens per maand terug laten komen. We 
merken dat iedereen die komt, het 
gezellig en zinvol vindt. Ook zijn we 
bezig met het opzetten van een 
sportmorgen voor kinderen.  Op 10 
december was de eerste keer en deze 
activiteit willen we eens per 2 weken 
organiseren. Er komt een kalender waar 
alle activiteiten op staan. We danken alle 
bewoners voor hun actieve medewerking 
en wensen u fijne feestdagen! 
	

 

 

 

 

 

 

	

 
 
 

Harmen, Thomas, Naomi en Danique 

Email: swganskuijl@gmail.com 

Facebook: Springlevende Wijk Ganskuijl  
www.facebook.com/springlevendewijkganskuijl/ 

 
Voortgang van de sloop  
Wellicht heeft u gezien dat er wordt 
gesloopt in De Ganskuijl. De 
garageboxen aan Den Wijnbergh zijn 
afgebroken en momenteel zijn we bezig 
met de sloop van de flats. De planning is 
dat voor de feestdagen alle asbest uit de  
te slopen flats is verwijderd. Vervolgens 
worden er twee flats gesloopt. Door 
onvoorziene omstandigheden kan de 
planning vertragen. Echter de sloop loopt 
voorspoedig. Firma Vlasman streeft 
ernaar om alledrie de flats voor de 
feestdagen te slopen. Op Den Wijnbergh 
worden tijdelijk extra parkeervakken 
gecreëerd.  
 



 
 
Helpt u mee overlast en vandalisme 
tijdens de feestdagen te 
voorkomen? 
Hoewel firma Vlasman hard werkt om 
het meeste sloopwerk voor de 
feestdagen af te ronden, zal het tot 
halverwege februari 2017 duren voordat 
al het puin daadwerkelijk is afgevoerd. 
Rond de afgebroken flats komen hoge 
hekken te staan. Met permanente 
camerabewaking wordt toezicht 
gehouden. Tijdens de jaarwisseling is de 
wijkagent paraat, hij staat in direct 
contact met de politie. Hij houdt samen 
met een aantal bewoners toezicht. Dit 
team surveilleert of is aanwezig in de 
bouwkeet van firma Scholman. Als het 
firma Vlasman lukt om alle te slopen 
flats voor de feestdagen te hebben 
afgebroken, worden de 
veiligheidsmaatregelen hierop 
aangepast. In dat geval komt de 
camerabewaking te vervallen. 
 
Piek in werkzaamheden begin 2017 
De nieuwe buurt komt niet vanzelf. In de 
eerste helft van 2017 is het extreem 
druk met alle werkzaamheden om dit te 
realiseren. De sloop wordt afgerond en 
de nieuwbouw gaat door. Daar komt bij 
dat het gebied rond de gerenoveerde 
flats straks helemaal open komt te 
liggen, nu voor de aanleg van de nieuwe 
riolering. Het is onvermijdelijk dat u 
overlast gaat ondervinden.  In de gehele 
wijk wordt gelijktijdig gewerkt. Dat 
betekent geluidsoverlast, bouwverkeer 
en veranderende situaties.  
De belangrijkste hinder op een rij: 

• vanaf medio januari sluit de M. 
Gerritsenstraat definitief; 

• de Jacob van Bilerstraat is vanaf 
18 januari 3 weken achter elkaar 
niet toegankelijk; 

• het openbaar gebied rond de 
renovatieflats is in de zomer van 
2017 klaar. 

 

 
 
 
 
Wilt u met iemand spreken? De 
aannemer op het werk is uw eerste 
aanspreekpunt. De bewoners van De 
Ganskuijl 25 tot en met 103 krijgen in de 
eerste week van januari een brief met 
extra informatie. 
 
Spreekuur Celine en Femke van de  
Alliantie  
Iedere dinsdag hebben Femke 
Oosterveld (beheerder Wonen) en Celine 
Bell (gebiedscoördinator) spreekuur 
tussen 10.00 uur en 11.00 uur op het 
adres Ganskuijl 97a. U kunt vragen 
stellen over de leefbaarheid, het beheer 
van de wijk en de werkzaamheden in de 
wijk. Het eerste spreekuur in 2017 is op 
10 januari.  
 
Contactpersonen 
Hieronder staan de gegevens van 
belangrijke contactpersonen. De 
medewerkers van de Alliantie zijn te 
bereiken op (088) 00 232 00. 
 
Voor vragen over leefbaarheid en beheer 
Celine Bell 
E: cbell@de-alliantie.nl 
 
Voor vragen over de planningen 
Jeroen van den Berg  
E: jevandenberg@de-alliantie.nl 
 
Voor vragen over uw leefomgeving 
Kees Gerritse 
E: kgerritse@de-alliantie.nl 
 
Voor vragen over de sloop 
Sloopbedrijf Vlasman 
T: 06-22796218  

Voor vragen over de veiligheid in uw wijk 
Wijkagenten Gerard van de Grift en Paul 
Teksta 
T: 0900-8844  
(of via uw What’s App groep) 



 
 


