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De buurt waarin u woont, is in beweging en 

een aantal woningen zijn toe aan onderhoud. 

Om bewoners van het Soesterkwartier goed op 

de hoogte te houden, willen wij u regelmatig 

via nieuwsbrieven informeren.  

Voor wie is deze nieuwsbrief bestemd? Deze is 

bestemd voor huurders van de Alliantie, 

woningeigenaren en omwonenden die wonen in 

het Soesterkwartier. 

  

Communicatie 

De komende periode wordt u op de hoogte 

gehouden via deze nieuwsbrieven en/of 

persoonlijke brieven.  

Van wie ontvangt u deze brieven? De Alliantie 

en de aannemer Nijhuis BV communiceren 

beiden. De aannemer stuurt u brieven en/of 

nieuwsbrieven die gaan over de 

werkzaamheden die zij uitvoeren en wij over 

leefbaarheid, huurzaken, planning en onze 

werkzaamheden. 

 

Bomenbuurt 
Een deel van de eengezinswoningen is in 2009 

al door ons verbeterd. Daar doen wij nu niks.  

Op dit moment vindt er in uw wijk een 

QuickScan plaats. Wat houdt dat precies voor u 

in?  

De aannemer is gestart met de inspecties van 

de woningen met name aan de buitenzijde. U 

ondervindt daar geen overlast van. Voor de 

inspectie aan de binnenzijde worden woningen 

gebruikt die op dit moment leeg staan of leeg 

komen omdat bewoners verhuizen naar elders.  

De informatie die de aannemer verzamelt, 

wordt met ons besproken. Uiteindelijk komt 

daar een plan uit dat wij aan u presenteren.  

 

 

 
 

 

 

Werkzaamheden en planning 

Op dit moment zijn de planning en 

werkzaamheden nog niet concreet en kunnen 

wij u daarover weinig meedelen. Wij 

verwachten u tussen nu en eind eerste 

kwartaal 2018 meer te kunnen vertellen. 

 

Woningeigenaren 

In de wijk “Bomenbuurt” wonen ook een aantal 

bewoners die eigenaar zijn van hun woning. Bij 

een buurt in beweging hoort ook u als 

woningeigenaar. Daarom ontvangt ook u deze 

nieuwsbrief.  

 



 

Isseltseveld flats 
Vorig jaar heeft u, als bewoner, diverse brieven 

van ons ontvangen, waarin wij hebben 

gecommuniceerd dat wij in 2018 meer 

duidelijkheid geven over de plannen met de 

portiekflats. Wij zijn u niet vergeten, maar op 

dit moment kunnen wij u nog geen 

duidelijkheid geven over wat wij gaan doen aan 

de woningen. In de loop van 2018 komen wij 

met meer informatie. Op dit moment werken 

wij hard om plannen van de gebouwen voor te 

bereiden. 

 

  

Werkzaamheden en planning 

De afgelopen periode is door het 

onderhoudsbedrijf van de Alliantie geprobeerd 

zoveel als mogelijk de klachten aan het 

woongebouw en uw appartement op te lossen. 

Helaas hebben zij niet alle zaken kunnen 

aanpakken. Dat heeft te maken met de 

plannen die op dit moment voor het 

Isseltseveld worden ontwikkeld.  

 

Klankbordgroepen  

Bij een nieuw plan hoort een klankbordgroep. 

Via deze nieuwsbrief willen wij graag betrokken 

bewoners oproepen om zich aan te sluiten bij 

de nieuwe klankbordgroepen. Wij zijn op zoek 

naar betrokken bewoners die wonen in de 

portiekflats Isseltseveld en de 

eengezinswoningen in de Bomenbuurt. Heeft u 

interesse, reageer dan uiterlijk 20 november 

2017. Stuur dan  een e-mail naar 

mbaruch@de-alliantie.nl.  

 

Vragen 

Voor vragen kunt u ook terecht bij 

Liesbeth Dekker T: 088-00 232 00 

E: ldekker@de-alliantie.nl 

 

Marga Baruch T: 088-00 232 00 

E: mbaruch@de-alliantie.nl 

 

Belangrijke telefoonnummers en 

contactpersonen 

Openingstijden van het kantoor van de Alliantie 

De balie van de Alliantie is geopend van 8.30 – 

17.00 uur.  Het telefoonnummer van de 

Klantenservice is 088-00 232 00.  

 

Meldingen over uw leefomgeving en het 

melden van onveilige situatie(tijdens 

kantooruren) 

Buurtbeheerder   

Jan Dunk op T: 033 4652087 en beheerder 

Wonen Robin Redderink via T:088-00 232 00 

E: rredderink@de-alliantie.nl 

Melden van onveilige situatie(buiten 

kantooruren) 

Politie T: 0900 8844 bij noodsituatie 112 

 

Alliantie: 

Spreekuur buurtbeheerder  

Jan Dunk Vreeland 30-32 

10:00 tot 10:30 uur  
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