
 

Informatiebrief 

Magelhaenstraat - Leif Eriksonstraat 

In uw buurt gebeurt al veel en er staat de komende tijd nog meer te gebeuren, hierover ontvangt u 

regelmatig een informatiebrief. 

 

 

 

 

Verlenging stadsvernieuwingsurgentie Fase 2 Magelhaenstraat 10 t/m 64 even + 1 t/m 13 oneven 

Veel huurders uit Fase 2 hebben al, met de verstrekte urgentie, een andere woning gevonden. Voor de 

huurders die het nog niet gelukt is, hebben wij de urgentie laten verlengen. De urgentie is met een half jaar 

verlengd tot 1 juni 2022. 

 

De huurders van Fase 2 die nog geen andere woning hebben gevonden, krijgen binnenkort een uitnodiging 

voor een vervolggesprek. Tijdens dit gesprek nemen we met u door of en op welke manier u uw kansen op 

een andere woning kunt vergroten. Wij kijken dan ook of we u daarbij op een andere manier kunnen helpen.   

 

Fase 3 Magelhaenstraat 15 t/m 29 oneven + Leif Eriksonstraat 1 t/m 31 oneven 

Vanaf 1 november 2021 hebben ook de huurders van Fase 3 een stadsvernieuwingsurgentie gekregen. 

Deze urgentie is 1 jaar geldig. Heeft u vragen over deze urgentie of is er iets niet duidelijk? Neem dan 

contact op met één van onze bewonersbegeleiders. 

 

Sloop woningen Fase 2 en 3 

Wij horen vanuit de wijk geruchten dat er mogelijk al vanaf maart 2022 gesloopt zou worden. Deze 

geruchten zijn onjuist. Zoals aangegeven zijn de urgenties voor Fase 2 verlengd en de urgenties voor Fase 3 

pas net afgegeven. Tijdens deze periode kunt u vanuit uw huidige woning blijven reageren op een andere 

woonruimte. Ook na deze periode kan het zijn dat nog niet iedereen een andere woning heeft gevonden. 

Zoals besproken, gaan wij dan direct bemiddelen. 

 

Werkzaamheden Fase 1 

Er wordt volop gewerkt aan de aanleg van de riolering en het verder bouw- en woonrijp maken van de grond. 

Hierover hebben wij u in de laatste informatiebrief geïnformeerd. We denken dat de voorbereidende 

werkzaamheden begin 2022 klaar zijn.  

 

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Gert Ploeg, onze omgevingsmanager. 



 

Gert werkt bij Ingenieursbureau BOOT en u bereikt hem op 06-22283185 of per mail via: parkweelde@de-

alliantie.nl. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwbouw in de eerste 

fase. Wij informeren u begin 2022 over de planning en de start van de nieuwbouw. 

 

Spreekuur in de wijk  

Vanaf half januari 2022 houden wij in de wijk spreekuur. De plek is de woning aan de Leif Eriksonstraat 11. 

Het hangt af van de dan geldende coronamaatregelen of u gewoon kunt binnenlopen of dat u eerst een 

afspraak maakt. Het spreekuur is op maandagochtend van 9:00 tot 11:00 uur en op woensdagmiddag van 

13:00 uur tot 15:00 uur. Het eerste spreekuur is op: maandag 17 januari 2022 van 9:00 tot 11:00 uur. 

 

Portieken 

Regelmatig is er nog sprake van zaken die niet in de algemene ruimten horen. Het gaat dan om het niet 

meenemen van kranten en folders. Maar ook winkelwagentjes worden in of voor de portiek achtergelaten. 

Wij doen een dringend beroep op u om uw portiek zo opgeruimd mogelijk te houden. Dat is netter en ook 

veel veiliger. 

 

 

 

Ondergrondse afvalcontainer 

Gaat u verhuizen en heeft u spullen die niet in de container mogen? Of dingen die u op een ander tijdstip 

weg wilt doen? Belt u dan met de ROVA op telefoonnummer 033-422 85 00. U kunt ook online een afspraak 

inplannen via ROVA.nl/inzamelkalender. Doe dit als u veel afval heeft. Voor kleine beetjes afval, dat te groot 

is voor de ondergrondse containers kunt u uw afval brengen naar het milieu brengstation aan de 

Nijverheidsweg-Noord 35, Amersfoort. Het brengen van afval naar het milieu brengstation is gratis. 

 

 

 
 
Wij wensen u gezellige, sfeervolle 
kerstdagen en een gezond, liefdevol en 
gelukkig nieuwjaar! 
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Vragen? 

Bij Michel Kappenberg of Gerty Janssen, bewonersbegeleiders bij de Alliantie, kunt u  
terecht met vragen over de toekomst van de woning waarin u woont.  

E: mkappenberg@de-alliantie,nl 
E: gjanssen@de-alliantie.nl 
 
T: 088-00 232 00  
 
Bij Yvonne Ponsen, gebiedscoördinator bij de Alliantie, kunt u terecht voor alle vragen over de leefbaarheid.  
E: yponsen@de-alliantie.nl  
T: 088-00 232 00 

 
Facebook en Alliantie-site 
Om u, naast de informatiebrieven, zo goed mogelijk te informeren is er ook een facebookpagina. 
https://www.facebook.com/Vernieuwingkruiskampamersfoort/ en ook op de Alliantie-site https://www.de-alliantie.nl/over-de-
alliantie/projecten/amersfoort/kruiskamp/ vindt u veel informatie.  
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