
 

 

 

 

 

Groot onderhoud Kruidenwijk Fase 3 

Reactieformulieren binnengekomen op de inloopavond van 22 oktober 2014   

 

Hieronder volgen onze reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. 

Wij hebben geprobeerd deze ideeën, wensen en suggesties op te nemen n de nieuwe plannen als dat technisch of financieel gezien mogelijk was. 

We hebben alleen verzoeken voor het verwijderen van bomen kunnen opnemen als daar een goed technisch argument voor is.  

De antwoorden op de inrichting van hofjes zijn voorlopige (principe) antwoorden. Dus onze antwoorden en de voorgestelde inrichting op de 

tekeningen zijn nog  concept. De indeling van hofjes en ook het verwijderen en planten van bomen in de hofjes kunt u nog bespreken tijdens de 2
e
 

inloopavond of houden we later nog een enquête over onder de aanwonenden. 

 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

1. De Specerij Speelveld 9 – 2 goede wipkippen en een ander klimrek. Iets meer uitdaging 

voor kinderen 4-8 jr. 

 Niet akkoord. De huidige staat 

van het klimrek is voldoende en 

geen reden voor vervanging. De 

tafeltennistafel blijft staan. Eén 

wipkip gaan we verwijderen, 

want die is te slecht. 

2. De Specerij Einde Specerij/Ingang Beatrixpark naar Gateway, graag een verkeersbord of 

ander bord dat niet iedereen met de auto daar in mag rijden!! Paaltjes zijn 

alweer weg! En menigeen weet niet dat dit niet mag zoals vissers enz. 

Bezoekers rijden af en aan. Denken dat dit ook toegestaan is, want is brede 

weg en staat nergens dat dit niet mag!! 

 Akkoord, we plaatsen de paaltjes 

terug.  

3. De Specerij  S.v.p voor het nieuwe vaarseizoen bolders/ringen aanbrengen aan de nieuwe 

aanlegsteigers.  

Graag informatie mocht het bestemmingsplan wijzigen wat betreft het 

restaurant in het park. 

 Akkoord. We brengen ze aan 

vóór het nieuwe vaarseizoen. 

Ontwikkelingen rondom het 

Beatrixpark vindt u op almere.nl  

onder bekendmakingen.  
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

4. De Specerij S.v.p in de Specerij nr. 8 t/m 13 code 244 bomen (ongeveer 5 stuks) (namens 

de meerderheid van de straat. 

 

Akkoord. Op verzoek planten we 

zeven bomen terug  tegenover 

huisnummers 8 t/m 13. Gezien 

de omstandigheden van de 

groeiplaats verwachten we dat we 

deze bomen op den duur weer 

moeten vervangen. 

5. De Specerij  Graag bomen terug in stuk Specerij 9 t/m 17 (of huidige bomen laten staan + 

snoeien).  

 

Laat Lindeboom t.o uitrit nr. 13 staan. 

Na gesprek: graag kleine, smalle bomen (i.v.m. wortelopdruk) terug ! Ik wil 

best de bomen 1x per jaar snoeien. 

P.S. Blij met gedeeltelijke herplant van bomen. 

 Gedeeltelijk akkoord. De bomen 

in verharding tegenover 

huisnummer 9 t/m 17 

verwijderen we wel. Hier komen 

ook geen bomen terug, want er 

liggen kabels en leidingen.  

Aan de overkant van de straat 

tegenover huisnr. 8 t/m 13 

komen wel nieuwe bomen om 

toch het groene karakter te 

behouden. 

6.  De Specerij De Bolesdoorns s.vp. laten staan – niet in november 2014 kappen. 

In het parkje s.v.p lage beplanting 

Wegen en straten herstraten op de Specerij 

Bestrating bij AH en De Boog met voorrang vernieuwen 

 Gedeeltelijk akkoord 

- De bomen verwijderen we en 

vervangen we door dezelfde 

soort. 

- In het parkje komt lage 

beplanting terug (rozensoort). 

- De stroken langs de erfgrenzen 

worden herstraat. De rijwegen 

herstellen we alleen daar waar 

nodig. 

- We herstraten met bestaande 

materialen, de voorrangssituatie 

blijft zoals die nu is. 

  Huisvuil bij ondergrondse ophaalpunten beter bewaken. Reiniging Dit hebben we doorgegeven aan 

de verantwoordelijke afdeling.  
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

7. De Specerij De straatlantaarn in de doorgang naar het hofje aan onze achtertuin staat (en 

komt te staan) pal voor ons slaapkamerraam. Dat is erg vervelend. Kan deze 

niet aan de andere kant van de weg? Het huis van de buren (en hun 

slaapkamerraam staat een stuk verder naar achteren en zij zullen er geen last 

van hebben.  

Ik begrijp dat vanwege de bekabeling de lantaarn wel aan dezelfde kant moet blijven 

maar meneer Henk Hanenberg stelde voor om het probleem op te lossen met een 

beschermkapje 

 Akkoord, we plaatsen een 

beschermkapje tegen het licht.  

8. De Specerij Graag Walnotenboom op het grote plantsoen in de Specerij. Ook bloembollen 

zijn wel leuk langs de randen of gecentreerd in groepjes op het grasveld. 

 Deels akkoord. Er komen 2 

walnotenbomen in het hofje, 

maar geen bloembollen. 

 

9. De Specerij  Middenperk lage rozenstruiken.  Akkoord, zie reactie bij nr. 6. 

10. De Specerij Doorgang Beatrixpark tussen woningen nr. 26 en 27 afsluiten! 

Gaten in wegdek ! 

 Deels akkoord. 

- Dit pad sluiten we niet af. Tip: 

u kunt met een buurman een 

verzoek indienen voor aankoop 

van de grond. Dit kunt u doen 

via bureau Tuinvergroting. 

- We herstellen de rijwegen van 

de Specerij daar waar nodig. Dit 

geldt ook voor de doorgang 

11. De Specerij  Prima om zo de burgers te informeren over de plannen. 

Heb geprobeerd op de site van de gemeente Almere iets te vinden over het 

groot onderhoud. Is me niet gelukt. 

 - de plannen en voortgang van 

het GO is te volgen op de site: 

www.almere.nl/gokruidenwijk 

12. De Specerij  Verkeer wat uit Valeriaanstraat komt is moeilijk zichtbaar als je op 

Koolzaadweg rijdt (dit richting begraafplaats). 

En de bocht erna is ook erg krap. 

 Akkoord. We verbeteren het 

uitzicht door het verwijderen en 

aanpassen van de hagen. Er 

komt ook een drempel op het 

kruispunt Koolzaadweg-

Valeriaanstraat. 

We verruimen de bocht tijdens 

de werkzaamheden,  zodat deze 

minder “knijpt”. 

13. De Specerij Goed plan geen opmerkingen.   
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

14. De Specerij 1) Liever laten staan !   

  2) Eigen boom Prunus.   

  Ad 1 ) Het heeft onze grote voorkeur niet te kappen voordat er nieuwe bomen 

gezet worden.  

 1) Niet akkoord. Helaas moeten 

wij eerst bomen verwijderen 

voordat we met de bestrating aan 

de gang kunnen. In de periode 

na 15 maart mogen wij vanuit de 

Flora en Faunawet geen bomen 

meer kappen. Hierdoor ziet de 

wijk er langer kaal uit. De 

nieuwe bomen die we gaan 

planten zijn wel van een grotere 

maat dan normaal. Zo willen we 

bijdragen aan het weer op orde 

krijgen van de wijk. 

  Ad 2) De Specerij 49 (ons huis) heeft in de hoek met de buren een grote 

Prunus in de tuin (staat er 25 jaar !!). De nieuwe boom volgens plan, zou dus 

wat moeten verschuiven. 

 2) Akkoord, de boom tegenover 

huisnummer 48 gaat weg en er 

komt een nieuwe boom komt 

terug op dezelfde locatie. De 

Prunus blijft staan.  

We houden rekening met de 

bestaande boom in de tuin. De 

privé Prunus blijft staan.  

15. De Specerij Bestrating, boom en verlichting prima. Straat loopt nu erg “bol”.   Dit blijft zo. In de Specerij 

herstellen we de bestrating waar 

nodig.  

  Parkje voor de deur: indien mogelijk beukenhaag verlagen en te grote struiken 

bij tafeltennistafel verwijderen. 

Dank voor duidelijke toelichting ! 

 Akkoord, de struikbeplanting 

gaat weg, de beukenhaag snoeien 

we terug naar 60cm. 

16.  De Specerij S.v.p. zoals besproken met de heer Hanenberg aandacht voor de plaats van 

boom/lichtmast voor De Specerij 56. Liever de boom voor mijn raam dan de 

lantaarnpaal. 

 Akkoord, de lichtmast komt op 

de erfgrens te staan 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

17. De Specerij  Als ik het goed begrijp gaan op de Specerij veel bomen weg. Alleen in de 

zijstraatjes worden bomen herplant. Ik zou graag toch wat bomen op het 

pleintje willen terugzien. De beplanting op het pleintje zelf mag wel wat 

worden uitgedund. 

 Deels akkoord. We planten in de 

zijstraten bomen terug. In het 

hofje planten we 2 extra bomen 

(walnoten). De Struikbeplanting 

wordt met uitzondering van de 

haag verwijderd. 

18. De Specerij Jammer dat de bomen op de trottoirs van de Specerij verdwijnen ! Nu zal er 

meer op de stoepen worden geparkeerd. 

 Akkoord. Op verzoek van 

bewoners planten we nog her en 

der extra bomen. Gezien de 

omstandigheden van de 

groeiplaats verwachten we dat 

we deze bomen op den duur 

weer moeten vervangen. 

  Is het mogelijk om bakken te plaatsen die de bewoners dan zelf onderhouden 

(wel te vullen door Gemeente) i.p.v. het budget dat beschikbaar is voor 

hanging baskets. Bovendien ook minder gevaarlijk en te onderhouden óók 

door rolstoelers. 

 Eigen initiatieven kunt u via het 

digitale loket van de gemeente 

Almere kenbaar maken. 

19. De Specerij  De Specerij nr. 67 t/m 71 de stoep ervaar ik als onveilig, vooral als ik bij nr. 68 

de hoek om kom mis ik een duidelijk niveau verschil/onderscheid  stoep & 

autoweg. 

Verhardin

g 

We onderzoeken nog of dit 

technisch en financieel mogelijk 

is 

  De stoep bij 71 t/m 59 zou ik graag parkeerhavens zien daar wordt nu ook 

geparkeerd.  

 Niet akkoord, er worden geen 

parkeerhavens in de Specerij 

aangelegd. WANT 

20. De Specerij  Ik zou heel graag een doorgang wensen van de autoweg ter hoogte van de 

Specerij 71 naar het veilige fietspad. Nu is dat ook een “pad” door het gras. 

Verharding zou voor veiligheid en aangezicht een voordeel opleveren. 

 Niet akkoord, er zijn twee 

verbindingen in de nabijheid, 

beide op een afstand van ca. 

100m. 

21. Kaneelstraat  Op de hoek van de Kaneelstraat 1 zouden wij graag dichtbegroeide beplanting 

willen hebben want het wordt nu gebruikt als honden uitlaatplaats.  

 Akkoord. We planten aan de 

zuidzijde een haag bij de erfgrens 

en tussen de nieuwe haag en de 

rijbaan leggen we een 1,20m 

breed voetpad aan. Er komt geen 

grasstrook. 

  In het midden zijn nu bosjes zou leuk zijn als er speeltoestellen voor in de 

plaats komen.  

 Niet akkoord, het 

Lavendelplantsoenmet 

speeltoestellen  is op loopafstand 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Containers blijven lang staan. Is al meerdere keren doorgegeven aan Gemeente 

Reiniging. 

Reiniging Deze reactie hebben we 

doorgegeven. 

22. Kaneelstraat  De groenpunt Kaneelstraat –Wollegrasweg is in het verleden al om te kopen  Wij verzoeken u hierover een 
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aangevraagd. Dit is afgewezen i.v.m. leidingen of kabels niemand weet dit 

zeker. Er is bij Gerda een nieuw verzoek ingediend i.v.m. de renovatie. Ook 

zou eventueel beheer over dit stuk welkom zijn i.v.m. het slechte onderhoud. 

Onze tuin waar we veel verblijven grenst aan dit stuk. Wij hebben er vier 

bomen van onszelf in staan en deze willen wij graag houden. We onderhouden 

ze zelf en dit is bekend bij de Gemeente en Ans Baij aangegeven. In afwachting 

van de beslissing zouden wij graag zien dat deze bomen mogen blijven staan en 

dat wij dit stuk grond zelf gaan onderhouden. Hetzij door koop- of onderhoud 

contract. Het is nu een giga rotzooitje. De plannen zijn gras – hier zijn wij niet 

blij mee want er lopen veel honden uitlaters bij ons in de buurt en heel veel 

loslopende honden. Zit veel in voortuin – stankoverlast. 

Het liefst zien wij het stuk omringt door lage struiken en het middenstuk 

betegeld en eventueel met plantenpotten.  

afspraak te maken met mevr. A. 

Baij via 14036. Uw wensen 

kunnen we dan in een 

persoonlijk gesprek toelichten. 

  Graag een bord aan het begin van de straat dat het geen doorlopende weg is, 

i.v.m. inrijdende vreemde auto’s die hier niet van op de hoogte zijn. 

 Akkoord, er komt een bord 

‘doodlopende weg’. 

23. Kaneelstraat  Achter bij onze tuin staan nu bosjes. Dit wordt veel gebruikt door katten en 

honden. Nu zie ik dat er gras gaat komen. Denk dat het  probleem er nog erger 

mee wordt.  

Is het mogelijk dat dit merendeels tegels wordt? Het is echt vies nu, ik snap dat 

groen mooi is en dat vindt ik ook maar misschien een combi. 

Na overleg achter ons huis het groenstrookje geheel inplanten. 

 Akkoord. Zie actienr. 21 

24. Kaneelstraat  Wij zouden heel graag een speeltoestel willen of (en) bankjes i.p.v. het groen 

midden in onze straat. Wij hebben kleine kinderen en zouden er veel plezier 

van hebben.  

Netjes houden is geen probleem daar zorgen wij ook voor. 

 Niet akkoord.  Zie actienr. 21 

25.  Kaneelstraat  Hofje Kaneelstraat staan hekjes. Zou heel fijn om deze te verwijderen om de 

brandveiligheid te behouden. Ook om met je fiets er doorheen te gaan is erg 

lastig. Ben er paar keer door gevallen. 

 Niet akkoord, deze zijn destijds 

geplaatst vanwege overlast van 

scooterverkeer richting snackbar. 

26. Kaneelstraat  Wij willen graag in de Kaneelstraat het groenplantsoen aangepast zien. Met 

speeltoestellen en leuke beplanting voor de kleine kinderen die daar wonen.  

 Niet akkoord. Zie actienr. 21, 

Er komt wel nieuwe beplanting. 

  Ook willen wij graag aan de achterkant van ons huis, dit grens aan de 

Wollegrasweg de stroken aarde met onkruid weg. Dit is een algemene plaats 

voor honden en katten waar zij hun behoefte doen. In de zomer is het niet echt 

fris met de katten/hondenpoep. 

 Akkoord. Zie actienr. 21 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

27. Kaneelstraat  De groenstrook achter het huis geheel beplanten a.u.b. want het is nu een 

plaats waar honden en katten hun behoeften doen- of bestraten. 

 Akkoord. Zie actienr. 21 

28.  Kaneelstraat  De boom (meiboom) vóór Kaneelstraat 11 heel graag verwijderen !! Deze 

boom geeft zomers roze bloesem en ’s winters rode bessen en dit lopen we 

allemaal naar binnen en vlekt op de vloeren !! Bovendien hangen er zomers 

hele grote rupsnesten in waar je dan door heen loopt. (bah) 

 Akkoord, boom wordt 

verwijderd. Er komt een nieuwe 

boom terug in het midden van 

het vak. 

  De strook achter onze tuinen heel graag opnieuw een heg maar aub géén gras. 

Tegelstrook a.u.b. i.v.m honden en katten overlast, stinkende poep. 

 Akkoord. Zie actienr. 21 
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En geen maai-activiteiten. Als er gras komt, komt er ook onkruid en wanneer 

dit gemaaid wordt liggen onze tuinen helemaal vol met het snoeiafval. 

Hierover is al vaak melding gedaan. 

29. Kaneelstraat  Het groenplantsoen midden in onze straat (doorlopende straat) heeft scherpe 

doorns, groeit hard wordt 1à 2 keer per jaar gesnoeid en dat willen wij als 

bewoners weg hebben.  

In de plaats een klein speelpleintje voor alle kinderen en kleinkinderen met een 

bankje om op te zitten en een prullenbak.  

 Deels akkoord, bestaande 

beplanting vervangen we. 

Speelplek, zie actienr 21 

30. Saliestraat  Graag zien wij de bomen verwijderd i.v.m. veiligheid in de straat, ze zijn 

bovendien te groot geworden. Liefst hele beplanting weg (straat/zwerfvuil). Wij 

wonen hier 25 jaar en ook struiken staan heel armoedig. 

 Akkoord, uit de enquête is 

gebleken dat het merendeel van 

de bewoners van de Saliestraat 

voorstander is van de 

herinrichting. Bij deze 

herinrichting vervangen we het 

groen tussen de rijbanen door 

verharding. We draaien het 

langsparkeren om naar 

haaksparkeren. Bovendien 

maken we de parkeervakken 

breder dan de standaard maat. 

  Bovendien einde straat aan de waterkant graag meer veiligheid!  Akkoord, de bestrating en 

bomen verwijderen we, ook 

i.v.m. schade aan de damwand 

en riool. Verder planten we 2 

bomen terug in het talud als 

compensatie. Er komt lage 

beplanting terug op de oude 

plaats van de bomen en 

bestrating.  
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Indien er aan het eind van de straat bomen moeten blijven dan s.v.p. smalle 

bomen, die binnen het vak blijven. P.S nieuwe straatnaambordjes. Blij als de 

wijk een up-grade krijgt. 

 Akkoord, er komen smalle 

bomen terug. 

 

31. Saliestraat  1) In plantvakken Saliestraat (tussen 40 en 37) kleinere bomen die in het 

plantvak passen bijv. Code 426. 

 1) Akkoord. Zie actienr. 30 

  2) De twee bomen in het hofje achter nr. 12 vervangen i.v.m. ouderdom 

worden snel lelijk en nemen ’s zomers licht weg. (als we ’s middags van ons 

werk thuiskomen kunnen we niet meer in het zonnetje zitten.) 

 2) Niet akkoord, deze bomen 

verwijderen we niet. 

  Aangezien het hofje nu “saai” oogt, is het misschien wel aardig om te 

vervangen voor een “ kleurige” boom bijvoorbeeld sierappel of zuilbeuk. 

 Niet akkoord, de bestaande 

bomen blijven staan 

32.  Saliestraat  Groen: ooit was er beplanting aan de achterkant van de Saliestraat nr. 15; dit 

verloederde enorm ! Handhaving van de bestaande situatie (gras + 1 boom) is 

gewenst. (inbraak voorkomen, hondenoverlast, afval dumpen etc.) Graag 

uitzicht over het water vrij houden.  

 Akkoord, bestaande situatie 

houden we zo, er komt geen 

nieuwe beplanting 

  Verlichting: met name aan de achterzijde is de verlichting erg mager. Liever 

extra verlichting dan het groen van “hierboven”. 

 Niet akkoord, er komt hier geen 

extra verlichting. Door het 

verwijderen van bomen wordt 

het al lichter. U bent bovendien 

vrij zelf een lamp al dan niet met 

bewegingsdetector aan uw 

woning te bevestigen. Tip: kijkt 

u eens op http;//veilig.almere.nl 

voor subsidiemogelijkheden. 

33. Saliestraat  Voor kinderen zijn de struiken rondom het hofje Saliestraat 

/Zuringstraat/Basilicumweg een waar speelparadijs. Kortwieken van de 

struiken ok, weghalen erg jammer. Waarom geen eigen beheer door bewoners? 

 Niet akkoord. Oude beplanting 

verwijderen we en bomen halen 

we deels weg. Er komt nieuwe 

beplanting terug.  

Na invulling van het hofje kunt u 

via telefoon 14036 contact 

opnemen met mevr. A. Baij over 

zelfbeheer. 

34.  Saliestraat  Nu worden er ten koste van bomen meer parkeerplaatsen gecreëerd omdat 

mensen niet naar vrije parkeerplaatsen zonder bomen willen lopen. Jammer 

laat zoveel mogelijk bomen staan. Er zijn genoeg parkeerplaatsen. Soms iets 

verder van huis. 

 Niet akkoord, Dit doen we 

volgens plan. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

35.  Saliestraat  Graag de treurwilg aan de waterkant aan de achterkant van Saliestraat 25 

fatsoeneren, snoeien.  

 Akkoord. 

  Op de plattegronden staat beplanting in de grasstrook aan de achterkant van 

de Saliestraat. Dit willen wij absoluut niet ! Alle buren houden de groenstrook 

netjes en hebben bloembollen geplant waar we veel positieve reacties op 

krijgen. Struiken planten voegt niets toe, zorgen voor minder veiligheid omdat 

foute bezoekers hierachter snel weg kunnen duiken. 

 Akkoord. Zie actiepunt 32 

36. Saliestraat  Parkeerplaatsen – er staan nu nog bomen. Verzoek: haal die bomen weg. 

Plaats geen nieuwe bomen. Reden: er is nu te weinig parkeerplek. (Dit verzoek 

wordt zeer waarschijnlijk gedeeld door alle bewoners ter plekke.) Overlast 

duiven in de bomen poepen op de auto’s. 

 Deels akkoord. 

Wel worden er enkele nieuwe 

bomen terug geplant, dit zijn 

smalle bomen. 

  Onveilig gevoel mevrouw van 82 jaar door aanwezigheid bomen.   

  P.S. Als er een hele smalle boom terugkomt, ok !   

37.  Saliestraat  Geen struiken langs de gracht achter de Saliestraat a.u.b. Zijn na diverse 

inbraken jaren geleden gelukkig verwijderd. 

 Akkoord. Zie actiepunt 32 

38. Saliestraat  Middenperk verwijderen en de file parkeerplaatsen vervangen door parallel 

plaatsen. 

 Akkoord. Zie actiepunt 30 

39. Saliestraat Suggestie groen bij parkeerhof.  

De bomen die ter vervanging staan voor boom 504 NIET  

- ten eerste i.v.m. fundering 

- en veiligheid huis. 

 Akkoord, deze vervangen we 

door code 166. 

  Bomen in het hofje bij het water vervangen door smallere lagere bomen. 

Bijvoorbeeld geen kastanje maar lage compacte bomen. Prunus achtig die 

langer blijft dan 10 jaar. 

 Akkoord, bomen worden 

verwijderd, in het talud komen 

enkele bomen terug. 

40.  Saliestraat  Overlast hangjeugd/criminaliteit. Eind van Saliestraat/plateau onder 4 grote 

bomen.  

Roken joints/afval/ auto inbraak. Onveilig gevoel door de dichtheid van de 4 

grote bomen.  

Suggestie: herplanten/ opening maken/ verwijderen. 

 Akkoord, zie actiepunt 30 

  Meer verlichting aanbrengen in plaats van 1 lichtmast.  Deels akkoord. Er gaan bomen 

weg waardoor meer licht van de 

lichtmasten komt. Er wordt 1 

nieuwe mast geplaatst. 

41 Saliestraat  Saliestraat: bomen er uit en meer parkeerruimte. Bomen geven plak af.   Akkoord/bomen worden 

vervangen voor andere soort. 

  Aan de gracht ter hoogte van nr. 38 de grote boom eruit. Wortels woekeren 

door de tuin. Schadepost veroorzaakt door boom van de gemeente.  

 Akkoord, we vervangen dit voor 

een kleinere boom. 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Saliestraat middenstrook netjes inrichten, is nu slordig.   Akkoord. Zie actiepunt 30. 
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  Uitzicht Saliestraat, richting de Specerij: aan de kant van de Specerij de 

struiken eruit en net zo inrichten als het gedeelte wat al klaar is.  

 Akkoord. 

  Meer of iets fellere verlichting. Ik voel me niet veilig als ik laat thuis kom.  Niet akkoord, zie actiepunt 32. 

  Struiken op doorgaande wegen laag houden, nu erg onoverzichtelijk en 

daardoor onveilige situaties. 

 Akkoord, alle hagen aan 

doorgaande wegen snoeien we 

terug naar 60cm. 

  Geen bomen die veel kleverig spul afgeven. Mooie bomen die elk seizoen 

anders ogen of in de herfst mooie kleuren geven en in de lente mooie bloesem. 

Smalle bomen en niet te hoog. Succes. 

 Akkoord, hier komen bomen 

met code 166 terug 

42. Basilicumweg  Gaarne ruimen/weghalen duivennesten. Boom tussen Basilicumweg 311 en 

313 

2 duivennesten veroorzaken dagelijks veel uitwerpselen. Auto’s worden bijna 

niet meer geparkeerd onder deze boom. 

Boom tussen 311 en 313 groeit scheef, wortels komen op meerdere plekken op 

wegdek en trottoir omhoog.  

 Deels akkoord, 

De duivennesten laten we 

verwijderen. 

De boom tussen 311 en 313 

blijft staan. 

43. Basilicumweg  Bankje naast sporthal weg i.v.m. rommel, overlast hangjongeren.  Niet akkoord, bankje blijft staan. 

44.  Basilicumweg  Ik ben persoonlijk erg blij met de reconstructie van ons hofje achter en ben 

daarnaast ook erg blij met het behoud van de bomen aan de voorkant van het 

huis. Wel heb ik als aandachtspunt dat er vaak te hard wordt gereden op de 

Basilicumweg. Misschien kunnen er wat wegversmallingen aangebracht 

worden. 

 Niet akkoord. De drempels in de 

Basilicumweg herstraten we zo, 

zodat ze weer voldoen aan de 

normen. 

45. Basilicumweg  Hofje 11. De uitleg en presentatie over fase 3 zijn duidelijk. De extra vragen 

die wij stelden zijn goed en duidelijk beantwoord. Ook stelden wij de 

aanwezigheid van de wijkagent op prijs. We zien de werkzaamheden graag 

tegemoet. 

 Bedankt voor uw reactie. 

46. Basilicumweg  Straat van 319 t/m 333. Hier wordt erg hard gereden. Kan hier een extra 

drempel komen?  

 Niet akkoord, door  de 

aanwezigheid van de 

parkeervakken is dit niet 

mogelijk. 

  Trailers rijden door de straat en zouden moeten omrijden, kan een bord op de 

kruizing komen die de trailer de juiste weg wijzen. 

Wijkregie Niet akkoord, wel gaan wij nog 

in overleg met AH 

47. Basilicumweg  Meer verlichting: ook bij gezondheidscentrum de Boog, zijkant  Deels akkoord, de verlichting 

wordt herverdeeld. 

  Meer drempels – nr. 333-262 (net als bij de sporthal).  Niet akkoord. 

  Lagere bossage.  Akkoord. De bosschages snoeien 

we terug naar 60cm. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

48. Wollegrasweg  Er zijn hekjes geplaatst, klacht bewoner i.v.m. brommers. Kaneelstraat 14 

bewoner woont er niet meer en brommers heeft niemand meer. I.v.m. onze 

veiligheid graag verwijderen (hulpdiensten). 

 Niet akkoord, zie actienr 25. 

De hulpdiensten rijden aan vanaf 

de voorzijde. 

  Graag geen speeltoestellen of bankje i.v.m. jongeren overlast van patatzaak.  Akkoord. 

49. Wollegrasweg  Elke dag 2 grote Connexxion bussen voorbij die naar de Peperbus gaan. 

Bussen zouden de volgende afslag op de busbaan moeten nemen. 

 Deze reactie hoort niet thuis bij 

GO. 

  Vrachtwagens die naar AH komen gaan ook dagelijks meerdere keren mijn 

woning voorbij.  

Wijkregie Deze reactie hoort niet thuis bij 

GO, wel gaan wij nog in overleg 

met AH. Echter volgens onze 

informatie betreft dit de officiële 

rijroute. 

  Hekjes hoofdtoegang zijn levensgevaarlijk i.v.m. hulpdiensten. Wij kunnen er 

ook als bewoners erg lastig door, graag verwijderen. Bewoner die voorheen op 

de hoek van de hoofdingang woonde klaagde over brommeroverlast. 

 Niet akkoord, zie actienr 25. 

De hulpdiensten rijden aan vanaf 

de voorzijde. 

50. Kruidnagelstraat Iets van groen tegen het hek van de busbaan. We kijken liever niet naar deze 

lelijke afscheiding van de busbaan.  

 Niet akkoord, dit betreft een 

uitzichthoek, deze moet vrij 

blijven van obstakels 

  Het trapveldje achter de gymzaal is altijd omgeven met hondenpoep. Graag 

hier een bord plaatsen dat er geen honden uitgelaten mogen worden omdat het 

een speelplek is. 

 Niet akkoord, er komen geen 

borden. 

  De kinderen (9 t/m 13 jaar) missen een natuurspeelplek waar ze verstoppertje 

of schietspelletjes (met de NERF) kunnen spelen. Dus iets met lage muurtjes 

en bosjes. 

 Niet akkoord, het beleid is om in 

de stad geen natuurlijk spelen 

aan te leggen. Dit doen we alleen 

buiten of aan de rand van de 

stad. 

51.  Mirtestraat Fijn dat het hofje opgeknapt wordt. Alleen vindt ik het erg jammer dat de 

grote bomen weggaan. De bomen geven mij het gevoel dat ik “buiten” woon. 

Ik hou veel van kleur en wil graag weten of het mogelijk is om struiken die 

bloeien te plaatsen. Bijvoorbeeld Vlinderstruik, Rododendron enz. Leuk idee 

om struikjes of klein hekje rondom het hofje te maken. 

 Deels akkoord, we planten een 

extra boom  (walnoot). 

  Verder voor wat de betreft de Mirtestraat zelf. Graag nieuwe bestrating, 

struiken langs het hek van de busbaan, zodat mensen daar hun honden niet 

meer  uit kunnen laten. We hebben toch al zoveel zwerfvuil van winkelpubliek 

van AH. 

 Niet akkoord, zie ook actienr. 

50. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

 MRS melding via Ans 

Baij 

   

52. Wollegrasweg  Hallo. Wij hebben een brief gehad van gemeente almere. Uitnodiging 1e 

inloopavond 22 oktober. Wij kunnen helaas niet die dag en avond maar we  

willen wel graag reageren.  

Wij fam.hovis,wollegrasweg 50, 1313 ER Kruidenwijk west wonen 26 jaar in 

dit koophuis. Wij hebben voor ons een groenstrook het is onkruid en ziet er 

niet uit. Er  

worden honden uitgelaten en stinkt enorm. We zouden graag  

zien dat het parkeerplaatsen worden, aangezien we parkeerplaatsen te kort 

komen. Dat mensen hun auto parkeren op de stoep dat is gezien de veiligheid 

ook niet wenselijk. We hopen wat van jullie te horen. gr,fam Hovis 

 Akkoord. 

 


