
Vogelbuurt Amersfoort 

 

 

 

 

 

Adressen: 

de Kramsvogelstraat 1 – 10 en 12 – 16 even en oneven,  

Kwikstaartpad 35 – 46 even en oneven,  

Talingstraat 1 – 21 oneven,  

IJsvogelpad 1 – 35 oneven,  

Geelgorsstraat 17 - 22 even en oneven,  

Merelstraat 5 – 11 oneven,  

Mezenpad 2 – 9 even en oneven,  

Mussenpad 1 – 8 even en oneven,  

Tapuitstraat 1 - 6 en  

Vinkenbaan 1 – 7 oneven. 
  



Inleiding 

De plannen voor de grondgebonden woningen in de Vogelbuurt op de bovengenoemde adressen 

worden op dit moment ontwikkeld. Om te weten hoeveel mensen voor de nieuwbouw kiezen en 

hoeveel mensen een andere keuze maken bezoeken we u nu. 

Als we nieuwbouw realiseren zal deze bestaan uit grondgebonden (“eengezins”-) woningen die een 

tuin hebben. 

De woningen zijn driekamerwoningen over drie verdiepingen (begane grond, eerste verdieping, 

zolder). 

Nieuwbouwwoningen 

Driekamer eengezinswoningen. 

o Verkaveling als huidige verkaveling. 

 Tuin: afhankelijk van te kiezen oplossing: voor- en achter. 

 Huurprijs: € 607,46 (pp 2019) voor één- en tweepersoons huishoudens 

Huurprijs: € 651,03 (pp 2019) voor meerpersoonshuishoudens 

Huurprijs: € 720,28 (pp 2019) bij een inkomen hoger dan de huurtoeslaggrens 

Om huurtoeslag te kunnen krijgen, mag uw toetsingsinkomen niet te hoog zijn. In 

2019 mag uw inkomen als u alleen woont niet meer dan € 22.700 per jaar zijn 

(€ 22.675 voor AOW’ers). Woont u niet alleen, dan mag het inkomen van alle 

bewoners samen niet meer dan € 30.825 per jaar zijn (€ 30.800 voor AOW'ers). 

 Woningtype als hieronder;  

Begane grond: entreehal, woonkamer, keuken, toilet 

Eerste verdieping: twee slaapkamers, badkamer, 

Zolder: extra ruimte 

Keuken zodanig ontwerpen dat er naast het keukenblok (drie onder- en drie 

bovenkasten) ook twee apparaten geplaatst kunnen worden. 

  Buitenberging in de tuin. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/inkomen/inkomen


 

  begane grond   eerste verdieping  tweede verdieping 

 

 

Appartementen. 

Als er behoefte aan is kunnen op één of meer van de locatie(s) ook appartementen gebouwd 

worden. Dit zullen dan twee- of driekamerappartementen zijn (voorzien van een lift). Dit zijn 

woningen met een woonkamer, keuken, badkamer, toilet en één of twee slaapkamers. De voorkeur 

voor deze appartementen is op de locatie(s) op het IJsvogelpad. 

 

Instemming met de plannen 

Wij vragen u op dit moment om een keuze te maken, zodat wij het plan verder kunnen 

ontwikkelen in samenspraak met de klankbordgroep. U geeft aan of u: 

1. Kiest voor de voorgestelde nieuwbouw,  

2. kiest om in één van de huidige woningen te blijven wonen. 

3. kiest voor verhuizen naar een woning buiten het projectgebied. 

Als we overeenstemming hebben over de plannen (70% van de bewoners moet zich hierin kunnen 

vinden) kunnen we tot de verdere ontwikkeling en uitvoering van de plannen overgaan.  Voor de 

woningen die niet gesloopt gaan worden moet de precieze aanpak nog bepaald worden. 

Uitgangspunt hierbij is in ieder geval dat alle onderhoudsklachten, inclusief vocht- en 

schimmelklachten, worden opgelost.  

 



Urgentieverklaring 

Als 70 % van de bewoners zich in de plannen kan vinden kunnen we bij de gemeente een 

peildatum aanvragen. Als deze verstrekt is kunnen aan alle bewoners urgenties verstrekt gaan 

worden. U kunt dan, met gebruikmaking van de urgentie, een andere woning gaan zoeken. 

 

Woningnet 

De Alliantie schrijft u in bij Woningnet (ook als u al ingeschreven bent).  Aan deze inschrijving 

wordt uw urgentie gekoppeld. Vanwege de privacy wetgeving beschikt de Alliantie niet over al uw 

gegevens. Zo moet u uw jaarinkomen van alle meeverhuizende volwassenen zelf nog invullen. 

Wanneer uw gegevens compleet zijn, kunt u met voorrang zoeken naar woningen in Amersfoort.  

Wilt u doorschuiven naar de nieuwbouw wordt u ook ingeschreven in Woningnet.  

 

Verhuiskostenvergoeding 

Alle bewoners ontvangen een verhuiskostenvergoeding van € 6.000,00 (pp 2018) 1e Deel à 

€ 3.500,00 van dit bedrag wordt uitgekeerd als u de huur van de huidige woning opzegt, het 

restant als u de woning daadwerkelijk verlaten heeft. 

Huurgewenning 
Huurgewenning is bedoeld voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. 

Een huursprong maken van meer dan € 50,- en een bruto jaarinkomen hebben tussen de; 

 

1 persoonshuishouden   € 22.700,- en € 47.074,- 

Meerpersoonshuishouden  € 30.825,- en € 47.074,- 

1 persoonshuishouden 65+  € 22.675,- en € 47.074,- 

Meerpersoonshuishouden 65+  € 30.800,- en € 47.074,-        (bedragen zijn prijspeil 2019) 

 

De hoogte van de huurgewenning hangt af van het verschil tussen de oude en nieuwe netto huur 

en wordt berekend over een periode van 3 jaar.  

Voorbeeld; stel uw nieuwe netto huur wordt € 607,46 u betaald nu € 465,- Het verschil € 142,46   

Omdat € 50,- voor eigen rekening komt, houdt u € 92,46 over. Daar wordt mee gerekend. 

 

- het eerste jaar  (=12 maanden)  x  € 92,46  x  75% =  €  832,14 

- het tweede jaar (=12 maanden)  x  € 92,46  x  50% =  €  554,76 

- het derde jaar   (=12 maanden)  x  € 92,46   x  25% = €  277,38 

eenmalige vergoeding huurgewenning  bedraagt         = € 1664,28 

 

Let op! De huurgewenning kent een max. vergoeding van € 2640,-  

Wat uitkomt op een verschil van max. € 210,- ( min € 50,- voor eigen rekening = € 160,- ). 

 

Om uw inkomen vast te stellen vraagt u de meest recente inkomensverklaring (IBRI of IB-60) op 

bij de belastingdienst. U doet dit voor alle meeverhuizende volwassen, die ingeschreven staan op 

uw adres.   

 

  



Tijdelijke huisvesting 

Als het nodig is zullen we voorzien in tijdelijke huisvesting. 

Dit is aan de orde als u: 

o kiest voor een nieuwbouwwoning die nog gebouwd moet worden 

o kiest voor een bestaande woning in één van de andere complexen (als uw woning gesloopt 

gaat worden) 

 

Als u ervoor kiest om naar een andere woning te verhuizen en niet terug wilt komen in het gebied, 

is bovenstaande niet van toepassing. 

 

Woning blijft staan (uitgestelde sloop) 
Het is nog niet bekend welke woning/straat in stand blijft. Aan de hand van de informatie die nu 

verzameld wordt hopen we hier een beeld van te krijgen.  Het is wel belangrijk om te melden dat 

ook deze woningen in de toekomst gesloopt gaan worden. Daarom worden ze niet gerenoveerd 

maar vindt er enkel noodzakelijk onderhoud plaats.  

Wat houdt dit onderhoud in. Onderhoud is zorgen dat de woningen schoon, heel en veilig zijn. U 

moet dan denken aan voegen herstellen, schimmelproblemen oplossen, cv controleren. 

Deze woningen worden dus niet voorzien van; mechanische ventilatie, dubbel glas 

zoldertoevoeging of dakisolatie. 


