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Gevolgen coronavirus

U woont in de Vogelbuurt Liendert waar we
bezig zijn met het ontwikkelen van een
toekomstplan voor een deel van de woningen.
Graag houden we u via nieuwsbrieven op de
hoogte van alle ontwikkelingen.

dergelijke bijeenkomst helaas nog niet

Om welke woningen gaat het?
Het zijn de woningen aan 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.

Als gevolg van de maatregelen die gelden
voor bestrijding van het coronavirus is een
mogelijk. Waarschijnlijk zijn veel mensen de
afgelopen periode meer met het virus en de
gevolgen daarvan voor hen bezig geweest
dan met de plannen voor de buurt.

Bewoners inloopavond
De in de nieuwsbrief van februari gemelde
inloopavond is door de coronacrisis dan ook
uitgesteld. Over de manier waarop wij u
informeren en hoe dit georganiseerd gaat
worden wordt nu nagedacht. Nu de “lock
down” regels worden versoepeld ontstaan er
ook meer mogelijkheden. Samen met de
projectcommissie zijn we in overleg hoe en
op welke wijze wij de plannen aan u als
bewoners presenteren. Vanzelfsprekend zijn
hierbij de aanwijzingen die het RIVM geeft
leidend.

Presentatie plannen aan
projectcommissie
Op 10 februari heeft de Alliantie een plan dat
door de architect in de afgelopen periode is
ontwikkeld aan de projectcommissie
gepresenteerd. De architect heeft een
toelichting gegeven op het plan en een aantal
vragen van de projectcommissie zijn
beantwoord. In de participatieovereenkomst
is afgesproken dat de projectcommissie om
een advies gevraagd wordt op dit plan. Het
was de bedoeling om als volgende stap
bewoners uit te nodigen om reacties te geven
op het plan en ook vragen te kunnen stellen.

Voor iedereen die al wel graag meer wil
weten over de in februari door de Alliantie
aan de projectcommissie gepresenteerde
plannen staat alle actuele informatie online
op de projectensite van de Alliantie.
https://www.de-alliantie.nl/over-dealliantie/projecten/amersfoort/vogelbuurtliendert/
De betreffende informatie op de internetsite
hebben wij toegevoegd als bijlage bij deze
nieuwsbrief voor bewoners die geen digitale
aansluiting hebben. Opgemerkt en benadrukt
wordt dat de projectcommissie nog geen
formeel advies heeft gegeven over de
impressies en tekeningen en er nog kritiek en
aandachtspunten zijn.
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Planning
Als gevolg van de huidige geldende
maatregelen m.b.t. corona is het lastig om
iets te zeggen over de planning. Op dit
moment zijn wij (de Alliantie en de
projectcommissie) in overleg om de
vervolgstappen die gezet moeten worden met
het bijbehorende tijdspad vast te stellen. Wij
informeren u wanneer we de afspraken
daarover met de Projectcommissie hebben

Vragen?
Marga Baruch is bewonersbegeleider bij de
Alliantie. Bij haar kunt u terecht met vragen
over de sociale aspecten van het plan en zij
kan u verder helpen als u vragen heeft over
de tekeningen/impressies. U bereikt haar via
mbaruch@de-alliantie.nl of op elke dinsdag,
tussen 15:00 en 16:00 uur via 088-00 232

gemaakt.

00.

Waar vindt u informatie?

Toon Colpa is gebiedscoördinator bij de

Om u, naast de nieuwsbrieven, zo goed
mogelijk te informeren, hebben we een
facebookpagina gemaakt.
https://www.facebook.com/Vernieuwing-

Alliantie. Voor alle vragen met betrekking tot
de leefbaarheid kunt u bij hem terecht.
E: tcolpa@de-alliantie.nl
T: 088-00 232 00

Vogelbuurt-Amersfoort188512728645650/?ref=bookmarks.
Ook op de projectpagina van de Alliantie
vindt u alle actuele informatie:
https://www.de-alliantie.nl/over-dealliantie/projecten/amersfoort/vogelbuurtliendert/ Hier vindt u, naast de vele
tekeningen van de architect ook een
toelichting hierop.

Lege woningen:
Misschien is het u al opgevallen dat de
meeste lege woningen al zijn bewoond door
nieuwe bewoners. Dit doen wij om de
leefbaarheid in de wijk goed te houden. De
verhuur van deze woningen is in beheer bij
onze leegstandsbeheerder Gapph. Deze
bewoners doen niet mee aan de onderzoeken
die worden gehouden en hebben niet
dezelfde rechten als u heeft.
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