Nieuwsbrief
Magelhaenstraat,
Vasco da Gamastraat
en de Leif
Eriksonstraat

dan een kringloop. Een gesloten kringloop.
Het idee is prachtig en zeer noodzakelijk,
want we raken ons steeds meer bewust dat
grondstoffen een keer opraken en onze aarde
uitgeput raakt.

oktober 2019
U woont in een Alliantie-woning in
bovengenoemde straten of in de buurt
hiervan. In de toekomst gebeurt er in deze
buurt veel. Graag houden we u via
nieuwsbrieven op de hoogte van alle

Op dit moment doet bureau Boot in opdracht

ontwikkelingen in dit gebied.

van de Alliantie onderzoek naar materialen
die in de woningen aanwezig zijn en

Stand van zaken besluitvorming

eventueel op de één of andere manier

gemeente

kunnen worden hergebruikt. Beton

De toekomstplannen van de Magelhaenstraat,

bijvoorbeeld kan na de sloop worden

Vasco da Gamastraat en de Leif Eriksonstraat

vermalen tot een bestanddeel voor nieuw

zijn eerder in de gemeenteraad besproken en

beton. Bureau Boot doet het onderzoek in de

zijn opnieuw besproken op 29 oktober. Een

woningen die tijdelijk verhuurd worden via

aantal politieke partijen heeft bezwaar geuit

Gapph.

tegen het aandeel sociale huurwoningen. De
Alliantie houdt vast aan

Tijdelijk beheerplan

woningbouwprogramma met 320 sociale

In samenwerking met de gemeente is er een

huurwoningen en 80 woningen in de

tijdelijk beheerplan gemaakt dat beschrijft

middeldure huur.

hoe we tijdens de komende jaren de wijk en
de woningen leefbaar willen houden. In een

Pilot circulair bouwen

volgende nieuwsbrief vertellen we u hier

Het project is, op aanwijzing van de

meer over.

gemeente, aangewezen als één van de twee
pilotprojecten in Amersfoort met betrekking

Spreekuur Mohamed Baouch

tot circulair bouwen. Maar wat is dat nou

Vanaf 7 november houdt Mohamed Baouch

precies circulair bouwen? Circulair bouwen
komt voort uit de circulaire economie waar
het draait om slim gebruik van grondstoffen,
producten en goederen waardoor deze
oneindig hergebruikt kunnen worden.

iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur
een spreekuur aan de Magelhaenstraat 36-A
in de buurtbeheerdersruimte. U bent hier van
harte welkom met uw vragen.

Vandaar de naam circulair, het is niet meer
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Vasco da Gamastraat

Vanaf 1 september hebben we, samen met 2
buurtbewoners, de eerste ‘weggeefwinkel’
van Amersfoort geopend.
Hier kunt u alle spullen die nog goed zijn,
maar die u niet meer nodig heeft brengen. En
als u nog iets nodig heeft, kunt u kijken of
een buur dit heeft achtergelaten. Alles is er
gratis gebracht en kan dus gratis worden
opgehaald!
Wij hopen dat u op deze manier mensen blij
kan maken met spullen die u niet nodig

De bewoners van de Vasco da Gamastraat

heeft, dat u leuke dingen voor in uw nieuwe

hebben begin juni een stadsvernieuwings-

huis krijgt zonder dat dit u geld kost en dat

urgentie verkregen en gelukkig heeft een

we op die manier de hoeveelheid afval een

aantal bewoners nieuwe passende

beetje kunnen verminderen.

woonruimte gevonden.
De woningen aan de Vasco da Gamastraat die

De weggeefwinkel is aan de Vasco da

leeg komen, worden met een tijdelijk

Gamastraat 28A en is open elke

huurcontract verhuurd door Gapph. Gapph is

Zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

een leegstandsbeheerder die de woningen

Maandag 10.00 tot 12.00 uur

tijdelijk voor ons verhuurt. Heeft u vragen of

Woensdag 13.00 tot 16.00 uur

opmerkingen over deze tijdelijk verhuurde
woningen? Neem dan contact op met: Gerard

Spullen die stuk zijn, kunt u laten ophalen

Schulten; g.schulten@gapph.nl of 088 62 62

door de Rova. U kunt hiervoor een afspraak

200.

maken via 038-427 3777. Doe dit als u veel
afval heeft. Voor kleine beetjes afval, maar

Weggeefwinkel geopend!

wat te groot is voor de ondergrondse
containers, staat er een container op het
parkeerterrein. Deze container is tijdens
kantooruren open.
Vragen?
Bij Mohamed Baouch of Marga Baruch,
bewonersbegeleider bij de Alliantie, kunt u
terecht met vragen over de toekomst van de
woning waarin u woont.
T: 088-00 232 00
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E: mbaouch@de-alliantie.nl mbaruch@de-

Barend van Beek, buurtbeheerder. Hij heeft

alliantie.nl

een dagelijks inloopspreekuur vanaf 10:00
tot 10:30 uur of via telefoonnummer T: 088-

Bij Yvonne Ponsen, gebiedscoördinator bij de

00 232 00.

Alliantie, kunt u terecht voor alle vragen met
betrekking tot de leefbaarheid.

Melden van onveilige situatie (buiten

T: 088-00 232 00

kantooruren)

E: yponsen@de-alliantie.nl

Politie T: 0900 8844 bij noodsituatie 112.

Lamyaa Alami (bewoonster, deelnemer
klankbordgroep)
T: 06-33904521
Facebook
Om u, naast de nieuwsbrieven, zo goed
mogelijk te informeren hebben we een
facebookpagina gemaakt.
https://www.facebook.com/Vernieuwingkruis
kampamersfoort/ en ook op de Alliantie-site
https://www.de-alliantie.nl/over-dealliantie/projecten/amersfoort/kruiskamp/
vindt u alle actuele informatie.
Belangrijke telefoonnummers en
contactpersonen
Openingstijden van het kantoor van de
Alliantie
De balie van de Alliantie is geopend van 8.30
tot 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)
Ruud de Koning, beheerder wonen bij de
Alliantie. Hij is te bereiken via
telefoonnummer T: 088-00 232 00.

3

