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In juni 2022 hebben wij u uitgenodigd voor een informatieavond over de voorgenomen vervangende 
nieuwbouw van de woningen aan de Van Ghentstraat, Van Nesstraat en Van Galenstraat. Onze 
bewonersbegeleiders zijn druk bezig om met iedere bewoner individueel in gesprek te gaan over de 
plannen en wat dit voor u betekent. Ook is er sinds kort een spreekuur in de wijk. Momenteel wordt 
er door de Huurders Belangen Vereniging Alliantie Amersfoort (HBVA-A) een bewonerscommissie 
opgericht. In deze brief vertellen wij u hier meer over. 
 

 

 

Individuele gesprekken met bewonersbegeleiders 

 

De bewonersbegeleiders van de Alliantie gaan met alle bewoners individueel in gesprek. De gesprekken zijn deze zomer 

gestart en tot nu toe hebben zij zo’n 80 bewoners gesproken. De andere 11 bewoners spreken zij ook nog graag. Onze 

bewonersbegeleiders nemen zelf contact met de bewoners op die zij nog niet hebben gesproken

Spreekuur in de wijk: iedere dinsdagmiddag  

 

Iedere dinsdagmiddag tussen 13:30 en 14:30 uur zijn de bewonersbegeleiders Dorine Braak en Raymond van Harte van de 

Alliantie aanwezig op de Van Galenstraat 10. Hier kunt u zonder afspraak binnen lopen om hen te spreken. Kom gerust 

eens langs. We verwelkomen u graag. 

Heeft u op dinsdagmiddag geen tijd? U kunt Dorine en Raymond ook bellen of mailen: 

- Dorine Braak: 06-15885118 of via mail: dbraak@de-alliantie.nl  
- Raymond van Harte: 06-83229653 of via mail: rvanharte@de-alliantie.nl 
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Oprichting bewonerscommissie 

 

Dit najaar richt de Huurders Belangen Vereniging van de Alliantie Amersfoort (HBVA-A) een bewonerscommissie in uw 

buurt op. Deze commissie bestaat uit huurders van de Alliantie. Zij zullen bespreken wat er speelt in de wijk. Ook gaat de 

bewonerscommissie met de Alliantie in gesprek over het Sociaal Plan. In een Sociaal Plan staan afspraken tussen de 

bewoners van de te vervangen woningen en de Alliantie. In oktober organiseert de HBVA-A een bijeenkomst voor de 

bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld om hen hier verder over te informeren. Tegen het einde van het jaar 

(november/december) organiseren we een gezamenlijke bijeenkomst voor alle bewoners waarbij de bewonerscommissie 

en de betrokken Alliantie-medewerkers zich voorstellen aan iedereen. Begin 2023 willen we een start maken met de 

gesprekken over het Sociaal Plan met de bewonerscommissie.

 
Reparatieverzoek?  

 

Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Regel het via Mijn Alliantie of neem 

contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren. Op onze site https://www.de-

alliantie.nl/contact/ vindt u hierover de juiste informatie. 

Startbijeenkomst ontwerptraject 

 

Binnenkort informeert de gemeente alle bewoners, plus de direct omwonenden van het 

plan, over het hele participatieproces zoals dat is vastgesteld in de gemeenteraad. U 

wordt dan ook uitgenodigd voor de startbijeenkomst, die gezamenlijk door de gemeente en de Alliantie wordt 

georganiseerd.   

Volgende informatiebrief  

 

De eerstvolgende informatiebrief verschijnt na het gesprek met de bewonerscommissie. Het kan goed zijn dat dit pas begin 2023 is.  

 

 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van de brief vragen? Neem dan gerust contact op met Dorine of Raymond. 

 

Ook kunt u terecht bij Wil van Dasler van de HBVA-A. Zij ondersteunt de bewonerscommissie en is 

bereikbaar via telefoonnummer 033-4653164 of per mail via secr@vereniginghuurdersbelangen.nl. 
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