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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.

Herinneringen uit de Vasco Da Gamastraat
Een van de eerste mensen die zich meldden op de slooplocatie was
Wim Regtien (68). Wim is als oud-bewoner van deze straat
geïnteresseerd in een oude herinnering van het huis waar hij is
opgeroeid. In 1957 verhuisden de ouders van Regtien vanuit Schagen
naar Amersfoort. Vader ging als automonteur werken bij Molenaars
Automobielbedrijven. Moeder bracht haar gezin groot in een van de
kleine huurwoningen. Tot 1969, toen verhuisde de familie naar de wijk
Schuilenburg. Wim: “Het waren kleine woningen, maar dat was in die tijd
normaal. Verder was het er ’s winters ontzettend koud, de ijsbloemen op
de slaapkamerramen.”
Het was een gezellige wijk waar ook veel mensen van Indonesische
afkomst woonden. Wim was dik bevriend met een aantal jongens van
deze families. Hij bewaart daar mooie herinneringen aan. Waren ze dan
altijd zo braaf? Regtien weet nog goed dat richting Leusden, in de
Schammersteeg, boomgaarden waren met overheerlijke appels. De
jeugd wist deze wel te vinden, met of zonder toestemming.
Toen Wim wat ouder werd, ging hij met een aantal vrienden in de
zomervakantie naar de bouwplaatsen in de nieuwbouwwijk Liendert
klussen. Veel schoonmaak- en opruimwerk hebben ze daar voor de
bouwaannemers gedaan. Het zakgeld werd op die manier weer
aangevuld met enkele guldens.
Wim Regtien heeft begin april het straatnaambord en het ‘eigen’
huisnummerplaatje, blauw geëmailleerd met witte cijfers, via Dirk de
uitvoerder, gekregen. Wim is blij mee met deze dierbare herinnering van
de vroegere woningen uit de Vasco da Gamastraat. Het is de bedoeling
dat het bord op de schutting van hun huis in Leusden komt, zodat zij
elke dag terugkijken op de fijne tijd die de familie Regtien heeft gehad in de Vasco da Gamastraat.

Neem geen risico, vraag naar legitimatie
Heel voor bedrijven werken de komende tijd in uw buurt. Als deze mensen bij u voor de deur staan, weet dan dat zij zich
altijd kunnen legitimeren.

Ondergrondse afvalcontainer
Gaat u verhuizen en heeft u spullen die niet in de container mogen of zaken 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.
Oog voor de natuur, ook bij sloop
Voordat de sloophamer begon te tikken is er heel veel
onderzocht, gerekend, gediscussieerd enz. Ook is de
ecoloog (natuuronderzoeker) langs geweest, want er is
natuur op deze plek.
Wat dan wel allemaal? Er zijn veel bomen rondom de
gebouwen waar van alles leeft en eet: vogels, insecten,
mossen, planten, enz. Onder dakpannen zijn broedende
vogels gevonden, vogels die ook moeten verhuizen door de
herinrichting van het gebied. Mussen tussen de pannen en
kauwen in de schoorsteenpijpen. De ecoloog heeft ook
onderzoek gedaan naar vleermuizen. Die zijn gevonden in
de spouwruimte van de gevelmuren. Aan de Alliantie de taak
om hiermee heel zorgvuldig om te gaan. Dit betekent
maatregelen nemen zodat deze natuur op tijd is verplaatst
voordat alles instort. Wat voor maatregelen zijn genomen?
Allereerst zijn al maanden geleden in de omgeving vleermuiskasten opgehangen als alternatieve schuilplaats voor de
vleermuizen. Kort voor de sloop begon, kregen de open voegen een plastic afschermkapje waardoor de vleermuis wel naar
buiten, maar niet meer naar binnen kan. Een vriendelijke methode om vleermuizen zorgvuldig te verhuizen. Verder zijn er
borstels gemaakt in de dakgoten en de schoorsteenpijpen van de woonblokken. Zo kunnen de vogels geen nest meer
bouwen in de te slopen gebouwen.
Een aantal bomen in het gebied is niet gekapt, maar wordt beschermd met tijdelijke bouwhekken. Na de nieuwbouw wordt
het nieuwe openbare gebied zo ingericht dat deze waardevolle bomen blijven bestaan voor de nieuwe bewoners. Zo is er
voordat de eerste steen en dakpan sneuvelde al heel wat gedaan om de natuur te behouden, te verplaatsen en straks weer
terug te brengen.
Urgentie
De huurders aan de Magelhaenstraat met de even huisnummers en de nummers 1A t/m 13C hebben de urgentie
ontvangen en enkele bewoners hebben al een andere woonruimte gevonden.
Kapvergunning
Binnenkort wordt gestart met het kappen van een aantal bomen. De kapvergunning hiervoor is afgegeven.
Gert Ploeg – Omgevingsmanager
Het aanspreekpunt voor al uw vragen over de sloop- en
bouwwerkzaamheden is Gert Ploeg (zie foto). Gert werkt bij
Ingenieursbureau BOOT en is te bereiken op 06-2228 3185 of per
mail via: parkweelde@de-alliantie.nl.
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/Vernieuwingkruiskampamersfoort/ en ook op de Alliantie-site https://www.de-alliantie.nl/over-dealliantie/projecten/amersfoort/kruiskamp/ vindt u veel informatie.
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De sloop
Na de verhuizing van de bewoners Vasco da Gamastraat
zijn de 4 gebouwen in de hekken gezet. Vanaf begin april
is het bedrijf Roseboom volop bezig met het slopen van
de woningen. Half juni ligt waarschijnlijk alles plat en
worden de stenen en beton vermalen tot puin. Dit wordt
dan vervolgens weer hergebruikt al wegfundering in de
wegenbouw.

Oude bouwtekeningen
Voor de sloop zijn de oude bouwtekeningen uit het
gemeentelijk archief bekeken om te weten hoe een en
ander toen is gebouwd. De tekeningen zijn uit het jaar
1955.

Portieken

Gapph

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 verhuurt tijdelijk de huizen die leeg komen na
verhuizing van onze vaste huurders.
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