
 

 

Nieuwsbrief 
Bachweg 12 t/m 40 
 

In de afgelopen periode is er een hoop gebeurd, dat 

we graag met u willen delen. 

 

Voortgang 

Op dit moment hebben 42 oorspronkelijke bewoners 

de huur van de Bachweg beëindigd, 5 huurders 

hebben een concrete aanbieding en nog 5 bewoners 

zijn zoekend. Over het algemeen  verloopt het 

vinden van een nieuwe woning voorspoedig.  

 

Nieuwbouw 

De ontwikkeling van de nieuwbouw heeft even stil 

gelegen omdat niet duidelijk was of de Alliantie 

mocht bouwen in Amersfoort. Inmiddels heeft de 

minister de Alliantie ontheffing verleend en kunnen 

we weer aan de slag met nieuwbouw. Binnenkort 

wordt de bestemmingsplanwijziging ingediend en 

zodra deze gepasseerd is, kan de bouwvergunning 

aangevraagd worden. Al duidelijk is dat alle 75 

nieuwbouwwoningen verhuurd worden als sociale 

huur. De nieuwe woningen krijgen 2 en 3 

slaapkamers. 

 

Bestemmingsplan en 

omgevingsvergunning 

Om de geplande nieuwbouw te kunnen realiseren 

moet het huidige berstemmingsplan worden 

aangepast. De gevraagde wijziging wordt ter inzage 

gelegd bij de gemeente en iedereen heeft dan 6 

weken de tijd om een zienswijze in te dienen. 

(bezwaar te maken). Als geen bezwaar wordt  het 

bestemmingsplan in gewijzigde vorm vastgesteld 

gewijzigd. Als er wel reacties komen, moeten deze 

beoordeeld en beantwoord worden. Pas daarna kan 

het bestemmingsplan worden vastgesteld. Hoeveel 

tijd dit kost hangt af van de bezwaren die worden  

 

 

 

 

 

 

 

 

ingediend. Ook na vaststelling door de gemeente is 

nog beroep mogelijk bij de voorzieningenrechter. Als 

het bestemmingsplan is gewijzigd en er is geen 

beroep ingesteld, kan de omgevingsvergunning 

(bouwvergunning) worden aangevraagd. Als deze 

binnen is starten we met de sloop. Het verlenen van 

de omgevingsvergunning kost over het algemeen 8 

weken. Duidelijk is dat deze procedures niet tot 

vertraging hoeven te leiden.  

De Alliantie verwacht geen bezwaren tegen de 

bestemmingswijziging of de omgevingsvergunning.  

Als er wel bezwaren worden ingediend, is er een 

grote kans op vertraging.  

 

 

Tijdelijke verhuur 

De woningen die leeg komen worden in principe weer 

verhuurd. Dit gebeurt op basis van een vergunning 

volgens de leegstandswet. Dit betekent dat er 

tijdelijke huurovereenkomsten worden afgesloten tot 

aan de sloopdatum. Vanaf april worden de lege 

woningen niet meer verhuurd maar in bruikleen 

gegeven omdat geen vergunning wordt afgegeven 

voor een huurperiode van minder dan 6 maanden. 

 

 

 

 

 



[Geef tekst op]  

 

 

 

Amersfoort Vernieuwt 

Via de website van Amersfoort Vernieuwt volgt u de 

ontwikkelingen van uw complex en andere 

complexen en verbeteringen in Amersfoort. U vindt 

de website via 

http://www.amersfoortvernieuwt.nl/data/projecten/b

achweg 

 

Planning 

Opzeggen 

huurcontracten 

februari 2017 

Benaderen bewoners 

die nog geen andere 

woonruimte 

gevonden hebben 

februari / maart 

2017 

Einde urgentie  30 mei 2017 

Vertrek laatste 

bewoners 

juli 2017 

Start sloop  september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheid 

Ondanks alle verhuizingen en het vertrek van veel 

bewoners blijft het redelijk rustig om de flat. De 

Alliantie is heel blij dat het nog steeds lukt om de 

portieken en de omgeving netjes te houden. Een 

compliment aan alle bewoners die zich hiervoor 

inzetten en we hopen dit vol te houden tot de laatste 

bewoner vertrokken is. 
 

Contact 

Bewonersbegeleiding Arjen Wildeboer 

awildeboer@de-alliantie.nl  

Gebiedscoördinator Carla Dee cdee@de-alliantie.nl 

Beheerder Wonen Corina Boonzaaijer 

cboonzaaijer@de-alliantie.nl 

U kunt contact met ons opnemen via 

telefoonnummer 088-0023200.  
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