
 

Nieuwsbrief 
Bachweg 12 t/m 40 
In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd. Dit 
willen wij graag met u delen. 
 
Voortgang sloop 
In april is het eerste deel van de sloop afgerond. 
Nadat op 15 januari alle bewoners waren vertrokken, 
heeft de sloper de gebouwen dichtgetimmerd en is er 
gestart met het verwijderen van asbest uit de 
gebouwen. Hierna zijn de gebouwen gestript tot op 
hun casco en tot puin gebroken. Tenslotte is, nadat 
alle vier de gebouwen gesloopt zijn, het puin 
afgevoerd. Op dit moment zijn de begane 
grondvloeren en de fundering nog blijven zitten en in 
de hekken gezet. Op deze manier is er een 
beheersbare situatie gecreëerd die voor zo min 
mogelijk overlast zorgt totdat wij verder gaan met 
het bouwrijp maken van de locatie.  

 
Bestemmingsplan  
Tijdens de verdere planontwikkeling zijn wij tegen 
een aantal complexe factoren aangelopen (de hoge 
grondwaterstand in relatie tot de parkeerkelders en 
de transportleidingen van gas en water die dwars 
over de locatie lopen) die van invloed zijn op het  
bouwplan en daarmee het bestemmingsplan en de 
planning. Samen met de gemeente hebben wij 
besloten om de vaststelling van het 
bestemmingsplan uit te stellen totdat deze zaken 
opgelost zijn.  

Op dit moment zetten wij daarvoor de laatste 
puntjes op de i. en zullen dit daarna met u delen. 
 
Het vaststellen van het bestemmingsplan door de 
nieuwe gemeenteraad zal na het zomerreces in 
september plaatsvinden. Daarna is de weg vrij om de 
omgevingsvergunning aan te  vragen. 
 
 
Uitnodiging inloopavond  
Op woensdag 11 juli organiseren wij in het 
Klokhuis aan de Weberstraat een inloopavond 
waarbij wij, de gemeente en de Alliantie, u de laatste 
stand van de planontwikkeling willen laten zien. Hier 
presenteren wij het voorlopig ontwerp van de 
gebouwen en het  voorlopig ontwerp van de 
inrichting van de openbare ruimte. Tevens biedt de 
avond u de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten. 
 
Planning 
Door de vertraging in de planontwikkeling en het 
vaststellen van het bestemmingsplan zal er ook pas  
later gestart kunnen worden met de bouw. De 
huidige prognose is nu dat er in het eerste kwartaal 
van 2019 met de bouw van de woontorens gestart 
kan worden. 
Globaal ziet de planning er als volgt uit 
Juli 2018 inloopavond gemeente/de Alliantie 
Sept 2018 vaststelling bestemmingsplan 
Nov 2018 omgevingsvergunningsaanvraag 
Eerste 
Kwartaal 2019 start bouw 
 
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/bachweg 

 
Contact 
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.  



 

 
 
 
Bewoners inloopavond 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 11 juli 
Wijkcentrum Het Klokhuis 
Weberstraat 2 
19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur. 


