Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken professionals
werken hard aan het bestrijden en voorkomen van overlast, criminaliteit
en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook de veiligheidsambassadeurs,
maatjes van Jack, deelnemers aan Burgernet en andere bewoners dragen
veel bij aan veiligheid.

Wonen in Amersfoort
Meer nieuwe woningen
In Amersfoort is veel vraag naar woningen, terwijl het aanbod beperkt is. Dat geldt zeker voor betaalbare (sociale)
huurwoningen. Samen met woningcorporaties en externe marktpartijen werkt de gemeente Amersfoort op
verschillende manieren aan een toename van het aantal beschikbare woningen.
Kantoortransformatie
Een van de manieren om nu en in de toekomst meer
woningen in Amersfoort te realiseren, is door leegstaande
gebouwen te transformeren naar (huur)woningen. Bij
enkele kantoorpanden is dit proces in een vergevorderd
stadium. Zo wordt op dit moment het voormalige kantoor
van verzekeringsmaatschappij ‘De Amersfoortse’ verbouwd
naar 250 huurwoningen. Het kantoorpand Amersfoortstaete aan de Hogeweg is inmiddels omgebouwd naar 109
huurappartementen.
Herontwikkeling van locaties
Op verschillende bestaande locaties in Amersfoort worden
ook plannen gemaakt voor woningbouw. Denk hierbij aan

braakliggende terreinen of aan locaties die vrij komen
door ontwikkelingen. Na opening van het nieuwe sportcomplex Amerena, start bijvoorbeeld de sloop van het
Sportfondsenbad aan de Rubenstraat. Op deze locatie
komt woningbouw in de vorm van vier appartementengebouwen.
Nieuwbouw in Vathorst
In Vathorst wordt volop gebouwd aan nieuwe woningen.
Inmiddels zijn ongeveer 8.000 woningen gebouwd en zijn
er nog zo’n 2.700 nieuwbouwwoningen te gaan. Het project
De Bron nadert zijn voltooiing in 2018 en in het nieuwe
deel van de Laak worden 417 nieuwe woningen gebouwd
binnen het project Waterdorp.

Kantoorpand aan de Hogeweg is verbouwd naar 109 huurappartementen.
(foto: Rodney Kersten)

Gebiedsontwikkeling
De Hoef-West
De Hoef in Amersfoort is nu vooral een
kantoorgebied. De strategische ligging,
uitstekende OV-voorzieningen en aansluiting op snelwegen, maken De HoefWest een uitstekende locatie om dit
gebied de komende jaren te veranderen
in een stadswijk voor wonen, werken,
leren en recreëren. De gemeente
Amersfoort ziet kansen om daar in 10
jaar tijd maximaal 2.000 woningen in

35% sociale huurwoningen bij woningbouwontwikkelingen
In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten dat bij alle nieuwe woningbouwontwikkelingen
in Amersfoort minimaal 35% sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Het doel hiervan is
om ervoor te zorgen dat de wachttijd voor een beschikbare sociale huurwoning niet verder oploopt.
De eis van 35% sociale huurwoningen geldt voor
nieuwbouwprojecten met 12 of meer woningen
waarbij de woningen een gezamenlijke oppervlakte hebben van tenminste 1.000 m2 bruto
vloeroppervlakte. Het geldt voor zowel nieuwbouw
als voor kantoortransformaties. De verplichting
vervalt voor ontwikkelingen waar de ruimtelijke/
programmatische kaders voor het betreffende
plan al voor 1 januari 2017 door college of raad
zijn vastgesteld.

Waar worden nieuwe
woningen gebouwd?
Op verschillende manieren en op verschillende locaties worden in Amersfoort nieuwe woningen gerealiseerd.
Om de voortgang van de woningbouw
zichtbaar te maken, is een digitale kaart
ontwikkeld met alle woningbouwlocaties in Amersfoort. Per locatie is
inzichtelijk hoeveel woningen worden
gebouwd en wat voor soort woningen
het zijn. De kaart is te bekijken op
www.amersfoort-in-beeld.nl/#wonenin033

Mocht het op een locatie niet mogelijk zijn om
35% sociale huurwoningen te realiseren, dan kan
het college bij uitzondering een vrijstelling verlenen voor een lager percentage sociale huurwoningen op die locatie.
Ter compensatie moet er op een locatie in dezelfde
wijk sociale huurwoningen worden gebouwd of
op een andere manier aantoonbaar een bijdrage
worden geleverd aan de doorstroming op de
woningmarkt.

bestaande panden en via nieuwbouw
te realiseren. Voor dit gebied is een
structuurvisie ontwikkeld die vorig jaar
door de gemeenteraad is vastgesteld.
Meer informatie over de ontwikkeling
op De Hoef vindt u op
www.hethoefpunt.nl.
De Nieuwe Stad
Het voormalig Oliemolenkwartier in
Amersfoort wordt getransformeerd tot

een vernieuwende en bruisende plek:
De Nieuwe Stad. Er komen veel nieuwe
woningen, bijvoorbeeld op de plek
langs de Eem waar eerst de studentenboxen stonden. Daar staan straks 49
woningen en appartementen (middeldure huur) en er komt circa 550 m2
bedrijfsruimte. Meer informatie over
De Nieuwe Stad leest u op de website
www.denieuwestad.nl.

Een sociale huurwoning
via WoningNet
Als u een jaarinkomen heeft van minder dan
€ 36.798 dan kunt u een sociale huurwoning
huren. Deze woningen hebben een huur
(inclusief subsidiabele servicekosten) van niet
meer dan € 710,68 per maand. In Amersfoort
zijn sociale huurwoningen echter schaars.
Om deze woningen zo eerlijk mogelijk te
verdelen hebben de gemeente Amersfoort
en de woningcorporaties afgesproken dat
zij alle sociale huurwoningen aanbieden via
www.woningneteemvallei.nl.

Amersfoort
Vernieuwt
Met het programma Amersfoort
Vernieuwt werken de gemeente
Amersfoort, woningcorporaties
de Alliantie en Portaal, bewoners,
ondernemers en organisaties
samen aan het verbeteren van
buurten.
Samen investeren zij in betere
woningen, een betere woonomgeving, perspectief op werk,
veiligheid in de buurt en onderwijsvoorzieningen.
Voor buurten in Randenbroek,
Soesterkwartier, Hogekwartier,
Schuilenburg, Liendert, Vermeerkwartier, Rustenburg, Kruiskamp
en de Koppel zijn plannen bedacht
die tussen 2007 en 2020 worden
uitgevoerd.

De digitale kaart met woningbouwprojecten op de website
www.amersfoort-in-beeld.nl/#wonenin033
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1
Nieuwe woningen aan de Wiekslag
‘Ik ben echt heel gelukkig met deze nieuwe woning.’,
vertelt mevrouw El Aberyah. ‘We wonen nu dichtbij de
stad, de moskee, winkels en als ik naar buiten kijk zie ik
alleen maar groen!’ In juni 2017 zijn 21 eengezinswoningen
aan de Wiekslag opgeleverd. Met deze woningen is het
project Liendertseweg afgerond. Hier zijn 192 portieketageflats gesloopt en 108 eengezinswoningen voor in de
plaats gekomen: 63 sociale huur, 6 vrije sectorhuur en 39
koopwoningen.

2
Nieuwbouw opgeleverd aan de Pelikaanstraat
In april 2017 kregen de
bewoners van de 28
nieuwbouwwoningen
aan de Pelikaanstraat
de sleutel van hun
nieuwe eengezinswoning. ‘Lekker ruim
en we gaan hier met
veel plezier wonen!’,
aldus een blije bewoner Mahmutogullari.

Een toelichting op een aantal woningbouwprojecten die in 2017 zijn
afgerond of opgestart en een vooruitblik op wat er in 2018 gaat komen.

6
Huiskamers in de Horsten

Figaro: nieuwbouw in Schuilenburg

Eind december 2017 zijn in de Havikshorst en de
Arendshorst nieuwe
ruimtes geopend:
de huiskamers van
de Horsten. ‘We
organiseren daar
allerlei activiteiten
voor mensen die in
de Horsten wonen,’
vertelt Ahmed
Eltayeb, bewoner van de Horsten en kernlid van
Stichting de Horsten. ‘Taalles, Nederlandse conversatie,
kookgroepen, schuldhulpverlening, creatieve activiteiten,
ontmoetingsavonden. We willen dat iedereen in een
fijne en veilige omgeving kan wonen, zonder armoede.
Daarom hopen we steeds meer bewoners te betrekken en
te bereiken.’

In vijf maanden tijd
zijn op de plek waar
eerder 20 kleine en
verouderde woningen
stonden 16 koop- en
14 huurwoningen
gerealiseerd: Figaro.
Eind 2017 hebben de
nieuwe bewoners de sleutel gekregen.

Nieuwbouw van sociale huurwoningen
in Vathorst
In Vathorst zijn vorig
jaar 21 driekamerappartementen (sociale
huur) gerealiseerd
door de Alliantie in
het opvallende ovale
gebouw op de hoek van
de Valutaboulevard en
Buinerveen bij Rotonde 14.

4
Sperwerhorsten: van energielabel F naar A
In 2017 zijn de verbeterwerkzaamheden aan de
Sperwerhorsten afgerond. De woningen zijn van
energielabel F naar A gegaan. Ook de algemene ruimtes
zijn goed opgeknapt.

7
Het kantoorgebouw
aan de Hogeweg
(op de hoek met de
Flierbeeksingel) is
omgebouwd naar 109
huurappartementen
(vrije sector), met
eigen balkon en
geluidswerende muren tussen de woningen. De woningen
hebben energielabel A(+) dankzij het toepassen van
zonnepanelen en isolerend glas en door het leveren van
warmte dat wordt teruggewonnen uit afvalwater. Alle
huurappartementen zijn op 2 januari 2018 opgeleverd.

8
Hogekwartier: Stadswijk in ontwikkeling
Hogekwartier krijgt
steeds meer vorm. In
totaal is deze nieuwe
stadswijk straks
ongeveer 400 huurwoningen, 430 koopwoningen en 600
vierkante meter
bedrijfsruimte rijker. Het nieuwe sportcomplex Amerena
komt ook in deze wijk en opent 20 april
haar deuren.

9
De hoogte in met De Dirigent in het Hogekwartier

5
Opknapbeurt voor de Horsten
Bijna alle Horsten in Liendert hebben een grootse
opknapbeurt gekregen met betere isolatie,
nieuwbouwappartementen, het opknappen van de
entree en ondergrondse afvalcontainers.
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Nieuwe woningen binnen Waterdorp

Kantoortransformatie Amersfoortstaete aan
de Hogeweg

3

10

Eind 2017 is de bouw
van De Dirigent, de
hoge toren met
appartementen, gestart.
In een trapsgewijze
vorm komen aan de
toren nog twee andere
appartementengebouwen en
eengezinswoningen.

De nieuwbouwwoningen van het
project D’Overkant in De
Bron zijn verkocht en de
bouw is in volle gang. In
het nieuwe deel van de
Laak komen nog eens
417 nieuwe woningen
binnen het project Waterdorp.

12
Duurzame nieuwbouw aan de Bachweg
Sinds begin
dit jaar is de
sloop van de
flats aan de
Bachweg in
volle gang.
Op deze plek
komen 72
sociale huurwoningen
die qua
energieprestatie al voldoen aan de wet- en regelgeving
van 2020: Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en
zonder gasaansluiting.

13
Transformatie Anne Annemaschool
Op de plek van de
voormalige Anne
Annemaschool heeft
de Alliantie in 2017 11
koopwoningen en 15
sociale huurwoningen
opgeleverd. De
woningen hebben
dezelfde uitstraling als
de huizen die eerder
aan de Weberstraat
gerealiseerd zijn.
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Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Jouw Thuis: huurder kiest verbeteringen
Huurders van een
woning van Portaal in
het Soesterkwartier
kiezen zelf hoe en
wanneer hun woning
wordt verbeterd.
Jouw Thuis start in de
Geulstraat. In 2018 volgt
de rest van de wijk.

Na opening
van het nieuwe
sportcomplex
Amerena, start
de sloop van het
Sportfondsenbad
aan de Bisschopsweg. Op
deze locatie komt woningbouw in de vorm van vier
appartementengebouwen: twee gebouwen worden door
Omnia Wonen ontwikkeld voor sociale woningbouw
en twee kavels zijn beschikbaar voor ontwikkeling door
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

19

15
Stadskeerkring:
ruim aanbod sociale huurappartementen
Naast de
Meridiaantunnel worden
80 sociale huurappartementen
en 120 koopappartementen
gebouwd. Portaal
levert de huurappartementen
naar verwachting
op in april 2018.

16
Transformatie Burgemeester Van Randwijckhuis
Het voormalig
Burgemeester
van Randwijckhuis aan de
Diamantweg
wordt getransformeerd naar
115 huurappartementen (97 sociale huur en 18 middeldure
huur). De eerste appartementen zijn in december 2017
opgeleverd. Het gehele complex is naar verwachting in
april 2018 klaar.

17
Kantoortransformatie Villa Monte in
Bergkwartier
In het
voormalig
assurantiekantoor aan de
Utrechtseweg
102 worden 11
sociale huurwoningen
gerealiseerd.
Alle woningen
in dit project
‘Villa Monte’ krijgen een eigen keuken en badkamer en
variëren in grootte.

Herontwikkeling locatie fabriekscomplex
Warner Jenkinson

Het voormalige fabriekscomplex Warner Jenkinson aan de
Geldsersestraat wordt herontwikkeld. Er komen ongeveer
53 woningen. Door een mix van duurdere en kleinschalige
woningen biedt het ook huisvesting voor starters en
studenten en sociale huur. De gebouwen aan de Eem
worden gesloopt en herbouwd tot appartementen.

Transformatie kantoorpand Portaal
In het voormalig
kantoor van Portaal aan
de HooglandsewegNoord komen 22 socialehuurappartementen.
Hier gaan straks
cliënten van Humanitas
DMH begeleid wonen.

23
De Hoef: Van kantoorgebied naar stadswijk
Gezien de grote
vraag naar woningen
werkt de gemeente
Amersfoort actief mee
aan het ontwikkelen
van De Hoef-West
van kantoorgebied
naar stadswijk. Het
voormalige kantoorpand aan de Plotterweg is inmiddels
omgebouwd tot huurappartementen.

24
Energiezuinig wonen in Jeruzalem
De 223 woningen in de
buurt Jeruzalem zijn in
2016 en 2017 energetisch
verbeterd. Met verschillende
aanpassingen zijn de
woningen allemaal op een
energielabel A uitgekomen.

20
Isolatie en zonnepanelen in de Marsbuurt
In de periode van
september tot
december 2017 heeft
Portaal 40 huurwoningen in de
Merwede-, Amstel-,
Regge- en Spaarnestraat
voorzien van isolatie en
zonnepanelen.

21
Kantoortransformatie ‘De Amersfoortse’
In het voormalige
kantoorgebouw van
de verzekeringsmaatschappij ‘De
Amersfoortse’ aan
de Stadsring komen
in 2018 ongeveer 250
huurwoningen (circa
125 sociale huur en 125 vrije sector huur), variërend van
(eenpersoons) studio’s tot appartementen met één of
meer slaapkamers. Op het dak van het gebouw komen
zonnepanelen.

25
Nieuwbouw en verbetering woningen
De Ganskuijl
De 54 nieuwbouwwoningen in de buurt
De Ganskuijl zijn klaar,
de 17 appartementen
voor bewoners van
’s Heerenloo bewoond
en het openbaar
gebied is bijna klaar
om op te leveren.
‘De Ganskuijl is niet
langer een buurt met
alleen maar flats, maar
is echt een woonwijk geworden die er heel vriendelijk
uitziet’, vertelt Ansje Struijlaart, die sinds 1998 aan de
Gasthuislaan woont en vanuit de participatiegroep actief
betrokken is bij de buurt. ‘Een mooi startmoment om
elkaar als oude en nieuwe bewoners op te zoeken en met
elkaar te kijken wat het betekent om samen een buurt te
zijn.’

Op www.amersfoort.nl/woningbouw leest u meer over nieuwe woningen in Amersfoort.
Op www.amersfoortvernieuwt.nl vindt u de stand van zaken rond alle projecten
van Amersfoort Vernieuwt en kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.
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