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Bewonersinformatie 
Parkweelde 3 

Sloop van 240 sociale huurwoningen en 16 garages 

Nieuwbouw van ongeveer 400 woningen  

Inleiding 

In het voorjaar van 2019 hebben wij een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over de plannen 

met uw wijk en uw woning in het bijzonder. Het plan dat wij u hebben laten zien bestaat uit 3 fases. 

 

 
De woningen van de eerste fase zijn gesloopt en later dit 

jaar starten we met de bouw van de nieuwe appartementen 

De huurders uit de tweede fase zijn met hun 

stadsvernieuwingsurgentie op zoek naar andere 

woonruimte. Ongeveer de helft van deze huurders heeft al 

een andere woonruimte gevonden. Ook al komt het eind 

van alle coronamaatregelen langzaam in zicht, toch moeten 

we sommige dingen net even anders doen. Omdat het 

voorjaar van 2019 al lange tijd achter ons ligt zouden wij u 

normaal gesproken tijdens een informatiebijeenkomst 

hebben verteld over wat er de komende tijd gaat gebeuren. 

 
Dit kan helaas door de coronamaatregelen nog niet. Wel 

gaan wij u volledig informeren. Allereerst door middel van 

dit algemene bewonersinformatieboekje. Voor fase 3 

volgen vanaf juli 2021 persoonlijke gesprekken waarvoor u 

van ons een uitnodiging ontvangt. Vragen die u heeft na 

het lezen van dit boekje lopen we dan met u door zodat u 

volledig en goed bent geïnformeerd

Aanpassing planning 

Door de coronamaatregelen is er een vertraging geweest in het ophalen van draagvlak in de tweede fase (woningen 

Magelhaenstraat 10 t/m 64 even + 1 t/m 13 oneven). De huurders van de tweede fase hebben sinds 1 december 2020 een 

stadsvernieuwingsurgentie. 

 

In de derde fase zouden wij, in de oorspronkelijke planning, in de eerste helft van dit jaar het draagvlak bij de bewoners 

ophalen. Dit gaat net niet lukken. De planning is nu om de bewoners vanaf juli 2021 te benaderen, te informeren en bij hen 

draagvlak voor de sloopplannen op te halen. Als we in fase 3 de benodigde 70% draagvlak hebben opgehaald kan ook voor 

deze fase de peildatum worden aangevraagd. Daarna wordt ook voor deze bewoners een urgentieverklaring aangevraagd. 

We denken dat dit aan het eind van het 3e kwartaal 2021 is. 

 

Op de totale planning van slopen en bouwen van de verschillende fases heeft de coronacrisis nog geen effect; deze blijft 

onveranderd. 

 

 



 

juni 2021 

 de-alliantie.nl
    
 

Fasering sloop en nieuwbouw 

 
Hier ziet u de faseverdeling 

 

fase 1: sloop 96 woningen Vasco da Gamastraat en 16 garages Ringweg Kruiskamp 

fase 2: sloop 104 woningen Magelhaenstraat 10 t/m 64 even + 1 t/m 13 oneven 

fase 3: sloop 24 woningen Magelhaenstraat 15 t/m 29 + 16 woningen Leif Eriksonstraat 1 t/m 31 

 

Planning 3e fase 

 

Peildatum verwacht   september 2021  

Start sloop   medio 2023* 

Start bouw   december 2023 

Einde bouw   medio 2025 

 

De oplevering van de nieuwbouwwoningen van fase 1 verwachten wij in de 4e kwartaal van 2023 en van de 2e fase in 

december 2024. 
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Vanaf het moment afgifte peildatum worden de stadsvernieuwingsurgenties gegeven aan de bewoners van de betreffende 

fase. 

 

*De periode tussen de peildatum en de sloop is één tot anderhalf jaar. 

 

Geplande nieuwbouw 

Het plan is om in totaal ongeveer 320 sociale huur- en 80 middel dure huurwoningen te bouwen.  

Van de sociale huurwoningen zijn ongeveer 63 woningen driekamer eengezinswoningen, de sociale huurappartementen 

hebben 1 of 2 slaapkamers. 

In het onderstaande plaatje ziet u een verdeling en deze kan in de uitwerking van de plannen nog aangepast worden.  

 

 
De aantallen en verdeling kunnen nog veranderen 

 

Sociaal Plan Parkweelde 3 

Voor het project Parkweelde is een Sociaal Plan opgesteld. Hierin staan de spelregels en afspraken die voor dit project 

gelden. 

Binnen Amersfoort gelden op dit moment de “Kaderafspraken sloop en renovatie sociale huurwoningen 2019 – 2023” 

(verder Kaderafspraken genoemd). Deze afspraken gelden ook voor het plangebied “De Kruiskamp”. Als aanvulling op 

deze Kaderafspraken hebben we al in fase 1 in overleg met de klankbordgroep een Sociaal Plan Parkweelde 3 gemaakt 

met onderstaande punten, die aanvullingen of afwijkingen zijn op de genoemde Kaderafspraken.  

 

Draagvlak: 

Om tot een goed plan te komen voor alle huurders doen wij per fase een aparte draagvlakmeting onder de bewoners. Bij de 

draagvlakmeting over de voorgestelde sloopplannen moet ten minste 70% van de huurders instemmen met de plannen.  

Na het halen van de benodigde 70% draagvlak vragen wij bij de gemeente, voor de desbetreffende fase, om de peildatum. 

Na afgifte van de peildatum worden de urgenties gegeven aan alle huurders van de betreffende fase die moeten verhuizen.  

Alle vertrekkende huurders van deze fase hebben een gelijke urgentiedatum en dezelfde kansen. 

 

Toewijzing nieuwbouwwoning in het projectgebied: 
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In de Kaderafspraken staat beschreven dat iedereen, bij voldoende woningen, kan terugverhuizen naar het plangebied 

Parkweelde 3.  

Voor uw plangebied zeggen wij toe dat iedereen kan terugverhuizen naar het plangebied. U kunt niet altijd op dezelfde plek 

terugkeren.  

 

De volgorde bij de toewijzing van deze nieuwbouwwoningen is als volgt;  
• Als eerste geldt de afgiftedatum urgentie. Deze is per fase gelijk voor alle huurders. 

Als tweede kijken we naar de woonduur van de huurders en als ook deze gelijk is, 

dan bepaalt, als derde, de leeftijd van de oudste bewoner van een huishouden de volgorde van de toewijzing. Voor de 

gekozen woning moet u altijd voldoen aan het inkomensprofiel en gezinsgrootte. 
• Een deel van de eengezinswoningen is ook toegankelijk voor de één persoonshuishoudens die nu wonen in de Vasco 

da Gamastraat, de Magelhaenstraat en de Leif Eriksonstraat. 

 

Bij het zelf zoeken naar andere woonruimte gelden de criteria van toewijzing die staan op de site van Woningnet, 

www.woningneteemvallei.nl.  

 

Beschikbare woningen in andere nieuwbouwprojecten: 
• De nieuw op te leveren woningen in Amersfoort zijn voor een deel ook beschikbaar voor de 

stadsvernieuwingsurgenten en terugkeerders. In overleg tussen de Alliantie en de gemeente is overeengekomen 
maximaal 50% van de op te leveren nieuwbouwwoningen beschikbaar voor deze groep huurders. 

• De volgorde is eerst de terugkeerders uit het gebied, daarna de overige stadsvernieuwingsurgenten in volgorde van 
afgifte urgentie, daarna andere belangstellenden.  

• Bij een gelijke urgentiedatum geldt de langste woonduur. Kandidaten moeten voldoen aan de 
gezinsgrootte en de inkomenseisen. 

• De huurprijs hangt af van het inkomen maar is niet hoger dan de sociale huurgrens. Als 
huurders kiezen voor deze optie vervalt de terugkeergarantie naar een nieuwe woning 
in het plangebied Parkweelde 3. 

 

Hoog inkomen: 
• In het Sociaal Statuut 2014 – 2018 was vastgelegd voor huishoudens met een inkomen 

boven de huurtoeslaggrens maar onder € 49.457,00 dat zij recht hebben op huurgewenning. Voor de bepaling van het 

inkomen worden alleen de inkomens van de hoofdbewoners meegenomen, inkomen van kinderen telt niet mee. 
Huurgewenning is voor huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens en onder de € 49.457,00. In de 
vernieuwde Kaderafspraken is dit kom te vervallen. Voor de 2e en 3e fase hebben wij deze afspraak toegevoegd aan 
het sociaal plan. 

• In de Kaderafspraken 2019 – 2023 is vastgesteld dat huurders met een inkomen hoger dan € 55.000,= (prijspeil 2021) 
geen recht hebben op een sociale huurwoning. 

• Deze huurders hebben voorrang op de vrije sector en huurwoningen in het middensegment van de Alliantie. 

De Alliantie houdt, binnen redelijkheid van grenzen, rekening met de persoonlijke situatie van deze huurders en past 

in deze situatie maatwerk toe.  
• Bij het kopen van een woning van de Alliantie hebben deze huurders, als zij tenminste de vraagprijs bieden, voorrang 

op de andere huurders van de Alliantie en de andere geïnteresseerden. 

 

Volgorde van fases zoals eerder genoemd: 
• Fase 2: Magelhaenstraat huisnummers 10 t/m 64 en de huisnummers 1 t/m 13 

• Fase 3: Magelhaenstraat huisnummers 15 t/m 29 oneven en Leif Eriksonstraat 1 t/m 31 

De volgorde van de fases is ook de volgorde van huisbezoeken. 

 

Verhuiskostenvergoeding: 
• De verhuiskostenvergoeding is door de wet vastgesteld. Op dit moment is de vergoeding € 6.334,00 (per 1 maart 

2021). Dit geldt voor alle huurders die gedwongen moeten verhuizen door sloop en/of renovatie. De 

verhuiskostenvergoeding wordt éénmaal uitgekeerd.  

http://www.woningneteemvallei.nl/
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• U ontvangt de verhuiskostenvergoeding in twee delen. Na ontvangst van uw huuropzegging betalen wij het eerste 
deel van de vergoeding à € 3.700,00. Het tweede deel van de vergoeding ontvangt u na het inleveren van de sleutels 
van de woning. 

• Voor zelf aangebrachte voorzieningen bekijken we per situatie of een huurder in aanmerking komt voor een 
vergoeding en hoe hoog deze vergoeding is. 

 

Huurprijzen en huur opzeggen  

Huurprijzen: 

Bij het toewijzen van de huurwoningen maken we gebruik van de 

landelijke regelgeving. Voor de huurders van het plangebied wijken 

wij positief af op deze regels:  

 
• De huurprijzen van de nieuwbouwwoningen worden volgens 

het passend toewijzen op basis van het gezinsinkomen 
bepaald, maar zijn niet lager dan € 633,25 (prijspeil 1 januari 
2021). 

• Als uw huurprijs hoger is dan de huur die u nu betaalt, dan ontvangt u misschien een hogere huurtoeslag. Dit hangt af 
van uw inkomen en persoonlijke situatie. 

 

Huuropzeggingen: 

Als een bewoner zelf of met hulp van de Alliantie een andere woning heeft gevonden, dan is er een opzegtermijn van ten 

minste één maand. In overleg met de opzichter wordt gekeken wat de huurder wel of niet mag achterlaten. Verder moet de 

woning bezemschoon worden opgeleverd. Dit hangt af van het moment van opzegging mag de huurder soms 

werkzaamheden laten zitten (bijvoorbeeld gaatjes in de muur niet dichtmaken). 

 

Tenminste zes maanden voor de echte sloopdatum ontvangen de dan nog zittende huurders een huuropzegging van de 

Alliantie. De einddatum ligt voor net voor de echte sloopdatum. Als de huurder hiermee niet instemt, gaat de Alliantie eerst 

in gesprek met die huurder om zo tot een oplossing te komen. In deze periode helpt de Alliantie bewoners actief naar 

andere woonruimte zoals in de Kaderafspraken omschreven staat. Als de Alliantie en de huurder het niet eens worden, 

vraagt de Alliantie aan de rechter hier een uitspraak over te doen. 

 

Wat doet u zelf? 

• U maakt zelf een e-mailadres en schrijft u in bij Woningnet. 

• U betaalt de inschrijfkosten aan Woningnet. Deze worden samen met de verhuiskostenvergoeding aan u 
uitbetaald. 

• U zorgt ervoor dat uw zoekprofiel in Woningnet is ingevuld. 

• U reageert op woningen in Woningnet. 

• Als u woonruimte heeft gevonden zegt uzelf schriftelijk (1 maand opzegtermijn) de huur op bij de Alliantie. 

• Als u denkt in aanmerking te komen voor huurgewenning vraagt u dat na het opzeggen van de huur aan, bij de 
bewonersbegeleider. 

• U levert de oude woning bezemschoon op of zoals afgesproken met de opzichter. 

Wat doen wij? 

 
• Na de afgifte van de peildatum verzorgen wij dat de urgentie aan uw woningnetnummer wordt gekoppeld. 

• Wij houden elke week (telefonisch) spreekuur tot het weer fysiek mogelijk is. 

• Wij controleren uw reacties en houden daarover contact met u. 

• Als uw schriftelijke huuropzegging binnen is bij de Alliantie maakt de bewonersbegeleider de opdracht aan om het 
eerste deel van de verhuiskostenvergoeding te betalen. Het duurt ongeveer 2 weken voordat het geld op uw 
rekening staat. 
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• Als de bewonersbegeleider weet dat u de sleutels heeft ingeleverd, maakt deze de opdracht aan voor het 

overmaken van het tweede deel van de verhuiskostenvergoeding.  

Als wat hierboven staat ingewikkeld voor u is en u heeft niemand die u kan helpen? Neem dan gerust contact op met de 

bewonersbegeleider. Hij/zij helpt of adviseert u waar mogelijk. Dit doen we graag voor u!  

 

Tot slot 

Wij kunnen ons voorstellen dat de informatie veel is 

om te begrijpen. Dit is ook de reden dat wij u voor 

een persoonlijk gesprek uitnodigen bij ons op 

kantoor zodat u uw vragen kunt stellen. 

U krijgt een persoonlijke uitnodiging. De afspraken 

zijn op het kantoor van de Alliantie omdat wij door 

corona geen huisbezoeken doen. Door de 

coronaregels kunnen wij met maximaal 2 personen 

het gesprek doen. Als u niet goed de Nederlandse 

taal niet goed schrijft of spreekt, maar heeft u wel 

iemand die u hierbij kunt helpen, dat kan. U mag dan 

samen met die persoon het gesprek hebben. 

 

Contactpersoon: 

Bewonersbegeleider Michel Kappenberg 

telefoonnummer 088 00 232 00 of  

e-mail: mkappenberg@de-alliantie.nl  
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