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Nieuwsbrief  
Magelhaenstraat, 
Leif Eriksonstraat 
 
Onze eerste nieuwsbrief van 2021! 
Allereerst wensen wij u allen een heel mooi en 
gezond jaar toe. 
In uw buurt staat de komende tijd veel te 
gebeuren, hierover ontvangt u regelmatig een 
nieuwsbrief. 
 
Sloop 
Midden 2021 start de echte sloop van de 
woningen uit de 1e fase van het project 
Parkweelde. 
De woningen aan de Vasco da Gamastraat zijn 
half februari allemaal leeg. 
De leeg gekomen benedenwoningen zijn 
inmiddels rond de jaarwisseling dichtgezet 
met platen, dit om overlast te voorkomen. 
 
Ondergrondse containers 
De ondergrondse containers zijn voor het 
reguliere afval. Het is niet de bedoeling dat 
hier grofvuil of andere zaken naast geplaatst 
worden. 
 
Klankbordgroep 
Het is prettig om te kunnen melden dat een 
aantal huurders graag deel willen uitmaken de 
klankbordgroep. 
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u 
deze stellen aan: 
Linda Snow via e-mailadres  
lindades84@gmail.com 
Fatiha Benhaddouvia e-mailadres 

navila24@hotmail.com 

 
 

 
Werkzaamheden 
Veel woningen aan de Vasco da Gamastraat 
zijn al leeg. Dit betekent dat ook de 
voorbereidende werkzaamheden rondom de 
sloop kunnen plaats vinden. 
Voor de Alliantie houden diverse partijen zich 
bezig met het ontmantelen van de woningen. 
De materialen die wij nog kunnen 
hergebruiken worden uit de woningen 
verwijderd en ergens anders opgeslagen. 
Nog dit jaar worden de lege woningen op de 
benedenverdieping dichtgezet. 
De gemeente gaat ook aan het werk, zij zijn 
actief in de omgeving van het gebouw. 
Zo kijken zij naar flora en fauna, maar ook alle 
in het gebied aanwezige voorzieningen die 
vanuit de gemeente Amersfoort daar zijn 
geplaatst. 
 
Afvalcontainer 
Dinsdag 12 januari en dinsdag 26 januari laat 
de Alliantie een afvalcontainer plaatsen in de 
Vasco da Gamastraat. 
Deze wordt aan het eind van de dag weer 
opgehaald door de Rova. 
Heeft u grofvuil zoals bijvoorbeeld huisraad, 
dan kunt u het meeste hierin kwijt. 
Let wel er mogen GEEN witgoed, bruingoed, 
elektrische apparaten of gevaarlijke stoffen in 
deze container gegooid worden. 
Het gebruik van deze container is voor uw 
eigen risico. 
Heeft u spullen die niet in de container mogen 
of zaken die u op een ander tijdstip weg wilt 
doen, kunt u contact opnemen met de Rova 
op telefoonnummer  
033 422 85 00.  
U kunt ook online een afspraak inplannen via 
rova.nl/inzamelkalender. 
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Portieken 
Regelmatig liggen er folders en kranten in 
verschillende portieken. Ook zien we fietsen 
staan die er niet horen.  
Wij doen een dringend beroep op u om uw 
portiek zo opgeruimd mogelijk te houden. Dat 
is netter en ook veel veiliger. 
 
Gapph 
Een aantal tijdelijke huurders zijn al 
vertrokken. Vanaf 6 januari starten de overige 
huurders van Gapph met verhuizen vanuit de 
Vasco da Gamastraat. Zoveel als mogelijk 
wordt gestart op de bovenste verdiepingen. 
 
Inloop 
Aan de Leif Eriksonstraat 11 is een woning 
omgetoverd tot een tijdelijk  inloopkantoor. 
Hier kunnen we coronaproof met huurders 
spreken. 
Ook de gemeente kan gebruik maken van deze 
ruimte. 
Zomaar binnenlopen kan helaas niet, door 
corona kan het inloopkantoor alleen op 
afspraak worden bezocht. Dit om het aantal 
bezoekers tegelijkertijd te  
beperken. In deze geldt altijd, veiligheid en 
gezondheid staan voorop.  
 
Brievenbussen 
Een aantal bewoners hebben hun brievenbus 
erg vol zitten met post en of reclamefolders. 
Dit kan leiden tot ongewenste situaties. 
Wij vragen u dringend de brievenbussen leeg 
te maken. Zo komt de veiligheid van u en van 
de andere huurders niet in gevaar . 
Voor het leegmaken van de brievenbussen van 
de lege woningen wordt gezorgd  en daarna 
worden deze dichtgezet. 
Hiermee hopen wij vandalisme te voorkomen. 

 
 
Urgentie 
Ook de huurders aan de Magelhaenstraat met 
de even huisnummers en de nummers 1A t/m 
13C hebben al de urgentie ontvangen en 
enkele hebben zelfs al andere woonruimte 
gevonden. De woningen die leeg komen 
krijgen worden verhuurd met een tijdelijk 
contract via Gapph. 

 
 
Vragen?  
 
Bij Michel Kappenberg of Marga Baruch, 
bewonersbegeleiders bij de Alliantie, kunt u 
terecht met vragen over de toekomst van de 
woning waarin u woont.  
E: mkappenberg@de-alliantie.nl  
E: mbaruch@de-alliantie.nl  
T: 088-00 232 00  
 
Bij Yvonne Ponsen, gebiedscoördinator bij de 
Alliantie, kunt u terecht voor alle vragen met 
betrekking tot de leefbaarheid.  
E: yponsen@de-alliantie.nl  

T: 088-00 232 00 
 
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-de-
alliantie/projecten/amersfoort/kruiskamp/ 
vindt u veel informatie. 
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