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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. 

 

 

Corona 

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u 

geïnformeerd over de stand van zaken en de 

gevolgen die de coronacrisis heeft op de 

planning van de planontwikkeling. Helaas 

hebben we nog steeds te maken met corona 

en de daarbij horende maatregelen dus ook 

met beperkingen die dat met zich meebrengt.  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de  

stand van zaken en afspraken die wij met de 

Projectcommissie hebben gemaakt. 

 

 

 

 

 

Overleg  

In september hebben de Alliantie en de 

Projectcommissie overleg gehad om 

afspraken te maken over het vervolg van de 

toekomstplannen en de stappen die daarvoor 

nodig zijn af te spreken. De Projectcommissie 

heeft benadrukt dat de Alliantie, door een 

variant van het plan te maken waarin voor 

een deel ook ruimte voor verbetering van niet 

te slopen woningen zou zijn, een breed 

gedragen plan zou kunnen krijgen. 

 

De Alliantie heeft - op verzoek van de 

Projectcommissie – deze mogelijkheid 

opnieuw onderzocht. De uitkomst is dat de 

Alliantie toch blijft bij haar oorspronkelijke 

plan om de woningen te slopen en hier 

nieuwe woningen voor terug te laten komen.  

 

In het overleg is de afspraak gemaakt dat de 

Alliantie aan de Projectcommissie een plan 

voorlegt en hen hierover om advies vraagt. 

Dit zoals is vastgelegd in de overlegwet. De 

Alliantie heeft deze adviesvraag al aan de 

Projectcommissie gestuurd.  

 

Aan de Projectcommissie is gevraagd binnen 

de daarvoor gestelde termijn een advies uit 

te brengen. Als wij dit advies ontvangen 

hebben geven wij een reactie op het advies. 

   

Planning 

Als de adviesvraag (met de daarbij 

behorende termijnen vanuit de overlegwet) is 

doorlopen, ligt er een plan dat wij aan de 

bewoners in het plangebied presenteren. Wij 

denken dat wij u in februari 2021 meer over 

de plannen kunnen vertellen.  

Hoe we dit gaan doen hangt af van corona en 

de regels die dan gelden.  

 

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. 
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Waar vindt u informatie? 

Om u, naast de nieuwsbrieven, zo goed 

mogelijk te informeren, is er een 

facebookpagina. 

https://www.facebook.com/Vernieuwing-

Vogelbuurt-Amersfoort-

188512728645650/?ref=bookmarks. 

Ook op de projectpagina van de Alliantie 

vindt u alle informatie: https://www.de-

alliantie.nl/over-de-

alliantie/projecten/amersfoort/vogelbuurt-

liendert/ 

 

Lege woningen 

Misschien is het u al opgevallen dat de 

meeste lege woningen 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.  

 

Vragen?  

Marga Baruch is bewonersbegeleider bij de 

Alliantie. Bij haar kunt u terecht met vragen 

over de sociale aspecten van het plan. U 

bereikt haar via mbaruch@de-alliantie.nl 

of op elke dinsdag, tussen 15:00 en 16:00 

uur via 088-00 232 00. 

 

Toon Colpa is gebiedscoördinator bij de 

Alliantie. Voor alle vragen met betrekking tot 

de leefbaarheid kunt u bij hem terecht.   

E: tcolpa@de-alliantie.nl  

T: 088-00 232 00 
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