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Informatiebrief omwonenden Van Ghentstraat, 

Van Nesstraat en Van Galenstraat 
Informatieavond bewoners | Individuele gesprekken bewonersbegeleiders 

| Oprichting bewonerscommissie | Startbijeenkomst ontwerptraject 

Afgelopen juni hebben wij u bericht over het voornemen om de 98 woningen aan de Van 
Ghentstraat, Van Nesstraat en Van Galenstraat 6-22 (even huisnummers) te vervangen door nieuwe, 
betaalbare en duurzame woningen. De Alliantie spant zich in, om samen met de bewoners en 
omwonenden, te komen tot een nieuwe buurt waar het prettig is om te wonen. In deze buurt is ook 
plek voor de huidige bewoners, als zij willen terugkeren naar een nieuwe woning. In deze 
informatiebrief leest u wat er de afgelopen maanden is gebeurd, zodat u als omwonende ook weet 
wat er speelt. 
 

 

 

Informatieavond bewoners 

In juni heeft de Alliantie de bewoners van de te vervangen huurwoningen uitgenodigd voor een informatieavond. Hier zijn 

ongeveer 50 bewoners naartoe gekomen. Wij hebben de bewoners geïnformeerd over het plan om hun woningen te 

vervangen door nieuwe woningen. Ook hebben wij daar verteld dat alle bewoners met een vast huurcontract  mogen 

terugkeren naar een nieuwe woning in de buurt. 

 

Individuele gesprekken met bewonersbegeleiders 

Na de informatievond hebben onze bewonersbegeleiders vanaf de zomer met iedere bewoner een persoonlijk gesprek 

gevoerd. Zij spraken met hen over hun woonsituatie en de toekomst ervan. Deze huisbezoeken zijn nu - begin oktober - 

bijna afgerond. 

 

Oprichting bewonerscommissie 

De huurdersbelangenvereniging Amersfoort (HBVA-A) organiseert momenteel de oprichting van een bewonerscommissie 

in de buurt. Deze commissie bestaat uit huurders van de Alliantie. Zij zullen bespreken wat er speelt in de wijk. Ook gaat de 
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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. Begin 2023 willen we een start maken met de gesprekken over 

het Sociaal Plan met de bewonerscommissie.  

 

Participatie 

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.   

 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze informatiebrief? Dan kunt u contact opnemen via het mailadres vg-vn-vg@de-

alliantie.nl.  
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