
 

 

 

 

 

Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, fase 1 
 

Reacties binnengekomen op de inloopavond van 8 november 2016 

 

 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 

1. Amstelveenstraat  Bomen worden veel te groot, nemen veel licht weg, ook de bomen bij de 

Alkmaargracht.  

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit.  

  Hofje Amstelveenstraat zou nog beter verlicht kunnen worden, extra 

lantaarnpaal vanwege gespuis dat er ’s avonds rondhangt.  

We plaatsen geen extra verlichting in hofjes. De 

reden is dat onderhoudsmonteurs die plekken 

amper kunnen bereiken met hun voertuigen. Wilt 

u als bewoner toch meer verlichting, dan kunt u 

eventueel zelf een lamp plaatsen aan de schutting 

of schuur. 

  Op de parkeerplaats (Amstelveenstraat) wordt regelmatig 

gedeald. 

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

wijkagent. 

2. Amstelveenstraat  2 à 3 grote bomen vervangen door wat kleinere of snoeien in het hofje. Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

3. Amstelveenstraat Put tussen Amstelveenstraat 25-27 onveilig - put ligt 2 cm boven straatwerk. Dit zal worden hersteld met het aanbrengen van 

het nieuwe straatwerk. 

  Zouden jullie iets kunnen doen aan het neerzetten van afval op de hoek  

Aalsmeerstraat/Alkmaargracht. 

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling.  

  Ook aan een aanhanger die al bijna 1 jaar geleden is neergezet in het hofje 

Amstelveenstraat/Alkmaargracht.  

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. 

  En a.u.b. wat  meer bloemrijke heesters Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 
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zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  En aan de bestrating van de Amstelveenstraat hoek Amstelveenstraat  Dit zal worden hersteld met het aanbrengen van 

het nieuwe straatwerk. 

  Misschien de prullenbak die aan de Amstelveenstraat aan de weg staat 

verplaatsen naar het voetpad. 

Deze ondergrondse afvalcontainer moet aan de 

weg blijven staan, zodat een vrachtwagen erbij 

kan om de container te legen. 

4. Aalsmeerstraat Graag al het groen behouden, in straten en hofjes!! Het behoud van zoveel mogelijk groen is altijd 

een uitgangspunt. Ook de gemeente waardeert 

een groene wijk. Wel moeten we keuzes maken. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

5.  Aalsmeerstraat (stond ook 

nog een keer in de mailbox) 

Alvast hartelijk dank voor het binnenkort uit te gaan voeren GROOT 

ONDERHOUD aan Stedenwijk Midden Zuid Fase 1, na verder te lezen kom 

ik erachter dat er maar een beperkt budget is, hoezo dan GROOT 

ONDERHOUD? 

De gemeente probeert een zo optimaal mogelijk 

resultaat te halen vanuit het beschikbare budget. 

De focus ligt op verbetering van de technische 

staat van de wijk en de wensen van bewoners. Na 

uitvoering van het groot onderhoud verkeert de 

wijk de komende jaren weer in goede staat. 

Onlangs is bijvoorbeeld besloten dat er in de wijk 

nieuw bestatingsmateriaal komt. Een voorbeeld 

hiervan kunt u zien tijdens de bijeenkomst op 4 

juli. 

  Hierbij zou ik u graag wat onderstaande suggesties en wensen willen aanbieden 

voor als er toch nog wat geld over mocht zijn na een aantal geld verspillingen 

in andere wijken. 

 

   Bijplaatsen van tweede lantaarnpaal op hofje tussen Aalsmeerstraat 2-12 

en Velsenpad 1-2, dit ten behoeve van een beter zicht, maar vooral 

veiligheid en dergelijke.  

We plaatsen geen extra verlichting in hofjes. De 

reden is dat onderhoudsmonteurs die plekken 

amper kunnen bereiken met hun voertuigen. Wilt 

u als bewoner toch meer verlichting, dan kunt u 

eventueel zelf een lamp plaatsen aan de schutting 

of schuur. 

   Het opruimen en afvoeren van allerlei weggegooide troep in de straten 

zoals zwerfvuil, stenen stukken hout, metaal, plastic, groen/tuinafval enz. 

enz. (helaas ligt het er vol mee). 

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. 

   Het vele overhangende groen vanuit tuinen van bewoners belemmeren een 

normale loop/voortzetting over de trottoirs waardoor regelmatig de rijbaan 

genomen moet worden. 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het 

project regelmatig gaan gemeente en aannemer 

de buurtbewoners attenderen op overhangend 

groen, en hen verzoeken dit te verwijderen. 

   Het groenonderhoud laten uitvoeren door (echte) vakmensen die verstand 

van zaken hebben en niet domweg bomen omzagen als dat helemaal niet 

nodig is, er komt niets meer voor terug. 

We zijn heel zorgvuldig te werk gegaan bij het 

selecteren van de aannemer.  

Het behoud van zoveel mogelijk groen is altijd 

een uitgangspunt. Ook de gemeente waardeert 
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een groene wijk. Wel moeten we keuzes maken. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

   In de Aalsmeerstraat geldt een parkeerverbod dat is aangegeven met gele 

strepen, deze strepen zijn praktisch niet meer herkenbaar door afgevallen 

groen van de haag en dergelijke. Gele strepen hier weer duidelijk zichtbaar 

maken en borden plaatsen met parkeerverbod!! 

We gaan deze markeringen herstellen en 

opfrissen.  

   Parkeerplaatsen beter markeren zodat een ieder kan zien dat hij of zij goed 

in een vak staat en niet, zoals nu gebeurt in onder andere de 

Aalsmeerstraat voor bijvoorbeeld nummers 14-18, dubbele plaatsen 

worden ingenomen (dat scheelt bijna de helft aan parkeerplaatsen in deze 

straat/wijk) 

De parkeerplaatsen krijgen nieuwe stenen (zwart 

en grijs) en een speciale P-tegel. Hierdoor is er 

weer een duidelijk onderscheid voor de komende 

jaren. 

   Containeropstelplaatsen markeren zodat iedereen weet waar de container 

neergezet dient te worden, ook het ophalen van geleegde containers laat te 

wensen over (sommigen staan er dagen tot soms wel enkele weken lang). 

Voor de containeropstelplaatsen gaan wij tegels 

plaatsen met het symbool van een container. Dit 

met uitzondering van containeropstelplaatsen op 

bestaande parkeervakken. Hier plaatsen we 

indien nodig borden. 

   Toezien op en bewoners attenderen dat de ondergrondse inzamelplaatsen 

uitsluitend bedoeld zijn om er glas en papier in te deponeren, niet alle 

mogelijke troep omheen te zetten/gooien. 

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. 

   Het handhaven van de maximale snelheid van 50 km/h op de Stedendreef 

voor automobilisten en zeker ook voor die motorfietsfanaten die er met 

hoge snelheid en ontzettend veel lawaai overheen crossen (handhaven en 

zo nodig sancties opleggen). 

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

wijkagent. 

   Verder zouden bewoners erop gewezen moeten worden dat zij niet alleen 

in deze wijk wonen en een beetje rekening met hun buren dienen te 

houden zoals: heel veel stankoverlast van barbecues, houtkorven en figuren 

die iedere week feesten in hun tuin moeten hebben met de daarbij 

ondragelijke en zeer irriterende tot soms diep in de nacht doorgaande 

geluidsoverlast. 

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud. 

   Graag zou ik spoedig een persoonlijk gesprek willen hebben met iemand 

van de gemeente Almere die deze onderwerpen behartigt, tot op heden is 

het vaak alleen maar éénrichtingsverkeer geweest zonder serieus met mij 

(en/of andere bewoners) in gesprek te gaan.  

U kunt het beste een afspraak maken met de 

wijkregisseur (mevrouw Baij), samen met de 

wijkagent. De wijkregisseur kunt u bellen via 

telefoonnummer 14 036 (op werkdagen van 

8.30-17.00 uur). 

6. Haarlemplein Wordt bestrating Haarlemplein en onderdoorgang naar Amsterdamweg 

opnieuw bestraat? Bij ingang van Haarlemplein 6 (bovenwoning) is bestrating 

stuk. 

Alle bestrating gaan we vervangen, met 

uitzondering van de binnenhofjes en 

schoolpleinen. 

  Zorg voor het verwijderen van hekwerk bij voormalig bedrijfspand, ter hoogte 

van nummer 3 vanwege overlast. 

Op deze locatie blijven fietsremmende 

maatregelen bestaan.  

7. Haarlemplein Hofje achter de woningen - extra verlichting - verwijderen bossage direct Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 
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achter de woning. Eventueel vervanging door een smalle strook Ligusterhaag. het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Bomen wel laten staan.  Het behoud van zoveel mogelijk groen is altijd 

een uitgangspunt. Ook de gemeente waardeert 

een groene wijk. Wel moeten we keuzes maken.  

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Extra verlichting in de steeg tussen nrs. 28 en 36.  We plaatsen geen extra verlichting in hofjes. De 

reden is dat onderhoudsmonteurs die plekken 

amper kunnen bereiken met hun voertuigen. Wilt 

u als bewoner toch meer verlichting, dan kunt u 

eventueel zelf een lamp plaatsen aan de schutting 

of schuur. 

  Bomen in het verlengde van mijn woning op het plein vervangen door nieuwe 

exemplaren. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Bossage Hoornstraat tegenover 3 t/m 24 verwijderen en daar parkeerplaatsen 

maken.  

Voor de Hoornstraat wordt een nieuw ontwerp 

gemaakt ten aanzien van het groen in combinatie 

met parkeren. De wijzigingen kunt u terugvinden 

op de ontwerptekening gepubliceerd op 

www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

8. Haarlemplein  Achter het Haarlemplein, nabij Amsterdamweg is te weinig 

parkeergelegenheid. 

Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 

combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

  Speelgelegenheid op Haarlemplein is verouderd en deels weggehaald. Het weggehaalde speeltoestel gaan we niet 

vervangen. Wel gaan we op het trapveld de 

houtsnippers weghalen en nieuwe doelen 

plaatsen. We gaan onderzoeken of de ondergrond 

onder het klimtoestel moet worden vervangen. 

De overige toestellen blijven in de huidige staat 

gehandhaafd. 

  Er zijn gevaarlijk onoverzichtelijke situaties op het Haarlemplein waar fietsers 

en voetgangers kruisen. Voornamelijk door het tunneltje en de  hoge heggen 

rondom het grasveld. 

We gaan onderzoeken wat we aan deze situatie 

kunnen doen. 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
http://www.almere.nl/gostedenwijk
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9. Haarlemplein Kabel uit de garage staat strak, nog verder verzakking en kabel breekt. Voor zover we nu kunnen beoordelen, staat de 

garage op privé-grond en hoort de kabel daarbij. 

Het ophogen van privé-grond valt niet onder het 

groot onderhoud. Om de situatie rondom de 

kabel te bekijken adviseren we u contact op te 

nemen met een installateur. 

  Tuinvergroting voorkant. Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. 

  Lichtmast i.v.m. donkere hoek nr. 50-49-40 Deze wens zal nader worden onderzocht door de 

wijkregisseur.  

10. Haarlemplein Blauwe zone - achterzijde Amsterdamweg.  Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. Het 

uitbreiden van blauwe zones is overigens een 

onderwerp waar de politiek over beslist. 

  Speeltoestellen op veld Haarlemplein. Het weggehaalde speeltoestel gaan we niet 

vervangen. Wel gaan we op het trapveld de 

houtsnippers weghalen en nieuwe doelen 

plaatsen. We gaan onderzoeken of de ondergrond 

onder het klimtoestel moet worden vervangen. 

De overige toestellen blijven in de huidige staat 

gehandhaafd. 

  Ophogen straat bij garages achter Haarlemplein.  Daar waar nodig zal de straat weer worden 

opgehoogd 

  Eventueel realiseren meer parkeerruimte, bijvoorbeeld voorzijde 

Amsterdamweg 12 t/m 34. 

Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 

combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

11 Haarlemplein Inrichting van 2 tot 10. Of dat ook op de Amsterdamweg kan van 12 tot 34. Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 

combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

  Of we ook blauwe zone kunnen krijgen i.v.m. parkeerprobleem a.u.b. Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. Het 

uitbreiden van blauwe zones is overigens een 

onderwerp waar de politiek over beslist. 

12. Hoornstraat Bij de bestrating a.u.b. duidelijke belijning voor de parkeervakken.  De parkeerplaatsen krijgen nieuwe stenen (zwart 

en grijs) en een speciale P-tegel. Hierdoor is er 

weer een duidelijk onderscheid voor de komende 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
http://www.almere.nl/gostedenwijk
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jaren. 

  Veel parkeerproblemen voor de bewoners i.v.m. blauwe zone in de omgeving. 

Misschien Zwolleweg en Almelostraat uitbreiden naar 2 uur parkeren? 

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. Het 

uitbreiden van blauwe zones is overigens een 

onderwerp waar de politiek over beslist. 

  Hoek Amsterdamweg/Hoornstraat is de stoep aflopen voor rolstoelen enz.  

na het oversteken bij de Deltaschool is dit niet zo. Kan dat worden aangepast? 

Deze situatie zal geschikt worden gemaakt voor 

mindervaliden door een mindervalidenoprit of 

verlaagde trottoirband. 

13. Hoornstraat Er is een groot probleem ten hoogte van nr. 7 en Deltaschool. De bossage is 

daar zeer gewoekerd. De bomen die er stonden zijn dood. Graag goed 

opruimen en eventueel nieuwe bomen en gras.  

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Voor nr. 5 en 7 is een “Rietkraag” deze graag rigoureus verwijderen.  Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Bij sporthal is een 2 uur zone. Daar staan bijna geen auto’s. Als die zone wordt 

Uitgebreid naar b.v. ’s avonds vrij of 3 uur, dan ontlast dat de buurt.  

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. Het 

uitbreiden van blauwe zones is overigens een 

onderwerp waar de politiek over beslist.  

  In het kader van op een goede manier weg te kunnen rijden zou het handig zijn 

dat er rond het “parkje” een gele band komt. 

Er komen enkele aanpassingen in de 

parkeersituatie. Mocht het probleem zich daarna 

nog voordoen dan bekijken we of het aanbrengen 

van een gele band uitkomst biedt. 

14. Hoornstraat Graag bomen laten staan. Het behoud van zoveel mogelijk groen is altijd 

een uitgangspunt. Ook de gemeente waardeert 

een groene wijk. Wel moeten we keuzes maken. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Ophogen zo weinig mogelijk. Met het groot onderhoud proberen we de wijk 

weer toekomstbestendig te maken voor de 

komende jaren. We zullen goed kijken welke 

delen opgehoogd moeten worden en welke niet. 

Wij willen voorkomen dat wij na het groot 

onderhoud binnen een aantal jaren terug moeten 

omdat de wijk teveel is verzakt. 

  Gele zone Hoornstraat tegenover 22, 20, 18 en 16. Er komen enkele aanpassingen in de 

parkeersituatie. Mocht het probleem zich daarna 
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nog voordoen dan bekijken we of het aanbrengen 

van een gele band uitkomst biedt. 

  Behoud van zoveel mogelijk groen. Het behoud van zoveel mogelijk groen is altijd 

een uitgangspunt. Ook de gemeente waardeert 

een groene wijk. Wel moeten we keuzes maken. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Doorgang Hoornstraat 16 en Hoornstraat 11 dicht houden. Deze situatie blijft zoals deze nu is. 

15. Hoornstraat Groenstrook tussen 11.00 en 13.00 uur graag bosrand houden omdat het 

anders een tussendoor loop wordt. Wij willen het ook wel kopen ! 

Het behoud van zoveel mogelijk groen is altijd 

een uitgangspunt. Ook de gemeente waardeert 

een groene wijk. Wel moeten we keuzes maken. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

Uw wens tot koop geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. 

16. Hoornstraat  Rond de groenstrook een gele zone aanbrengen in de Hoornstraat tegenover 

Nr. 20, 22, 7,9,11,15,13 

Er komen enkele aanpassingen in de 

parkeersituatie. Mocht het probleem zich daarna 

nog voordoen dan bekijken we of het aanbrengen 

van een gele band uitkomst biedt. 

17. Hoornstraat (mailbox)  in de Hoornstraat, aan de overkant van nummer 60 is een overdreven 

brede groenstrook met een dubbele rij bomen dit zou gehalveerd kunnen 

worden waardoor de stoep breder wordt of er kan meer parkeerruimte 

komen. Groen juich ik toe maar dit is gewoon te veel groen. Halveer dit 

gewoon tot de helt. 

Voor de Hoornstraat wordt een nieuw ontwerp 

gemaakt ten aanzien van het groen in combinatie 

met parkeren. De wijzigingen kunt u terugvinden 

op de ontwerptekening gepubliceerd op 

www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

   sowieso houden stoepen vaak ineens op in Almere en moet je je op het 

fietspad begeven of naar de overkant lopen omdat voetganger en 

fiets/scooter etc, dezelfde weg moeten delen. Zouden jullie daar ook naar 

kunnen kijken  

Deze situaties worden zoveel mogelijk 

geoptimaliseerd. 

   stoepen zijn vaak ook veel te smal Daar waar mogelijk vinden aanpassingen plaats 

echter moet dit passen binnen de totale breedte 

van de beschikbare ruimte van het openbare 

gebied van alle gebruikers. 

   de brug ter hoogte van het Velsenpad kan daar niet een markering 

gemaakt worden voor fietsers/scooters en voetgangers dus een streep die 

aangeeft waar de 'stoep' is voor de voetgangers? Het is daar altijd uitkijken 

geblazen met schooljeugd en scooters. 

Dit is helaas niet mogelijk, de stroken voor 

worden dan te smal voor gescheiden gebruik. 

Voor gezamenlijk gebruik voldoet de situatie. 

   verder zien wij in kleine steegjes bijvoorbeeld ter hoogte van de 

Alkmaargracht dat de tegels daar verzakt zijn, de gemeente lost het na 

De gehele wijk wordt opnieuw bestraat waardoor 

de oneffenheden en verzakkingen zullen zijn 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
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melding snel op maar daarna zie je de verzakking weer terugkomen. Willen 

jullie daar aub goed op letten? Het is gevaarlijk voor senioren.  

opgelost. 

   ook vinden wij de bruggen vaak eng, de reling is veel te open bijvoorbeeld 

die bij de Alkmaargracht waardoor ik als ik kleine kindjes de eendjes brood 

zie geven mijn hart vasthoud. 

We laten de bruggen regelmatig inspecteren en 

deze voldoen aan de geldende 

veiligheidsaspecten. Daarbij blijft het natuurlijk 

altijd de verantwoordelijkheid van ouders om 

goed op hun kinderen te letten. 

18. Amsterdamweg Boom zorgt voor zware overlast. Groeit ver over de tuin en er vallen takken 

naar beneden wat ook gevaarlijk is. Boom staat erg dicht op de erfgrens, 

belemmert licht. Tuin ligt nu vol met troep. Hopelijk kan de boom verwijderd 

worden. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Camera voor veiligheid? Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. 

19. Amsterdamweg  Gaarne bijenstroken linten (bloemen) in het Den Uylpark en Beatrixpark en 

rekening houden met voldoende zon op de linten. 

Deze wens valt buiten het project groot 

onderhoud. U kunt het beste een afspraak maken 

met de wijkregisseur (mevrouw Baij). U kunt 

haar bellen via telefoonnummer 14 036 (op 

werkdagen van 8.30-17.00 uur). 

  Bestaande rij  lindenbomen aan de Amsterdamweg handhaven. Geen 

parkeerplaatsen daar ! 

Het behoud van zoveel mogelijk groen is altijd 

een uitgangspunt. Ook de gemeente waardeert 

een groene wijk. Wel moeten we keuzes maken. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Hazelnootbomen in het hofje geven erg veel overlast (te weinig opruim 

werkzaamheden) wellicht vervangen door ander soort bomen ! 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

20. Amsterdamweg Bij asfalteren Amsterdamweg is een rij bomen verwijderd t.h.v. nr. 12 t/m 34.  

Er is toen gezegd dat de 2
e
 bomenrij verplaatst zou worden. Tot op heden is 

niets gebeurd. Aanzicht laat te wensen over.  

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  S.v.p. parkeervakken hier creëren voor winkelend publiek. Dit i.v.m. 

parkeerdruk en blauwe zone rond centrum ! 

Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 

combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

  Plaatsing bladkorf achter woningen.  Deze reactie geven we door aan de betreffende 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
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afdeling.  

  Verzoek bomenrij achter woning te vervangen. Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

21. Amsterdamweg  Vanaf busbaan naar de Amsterdamweg ontbreekt mijns inziens een voetpad 

langs de school. Het is een onlogische en mijns inziens onveilige situatie. 

Dit voetpad is meegenomen in het Voorlopig 

Ontwerp. Dit ontwerp wordt gepubliceerd op 

www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

 

  Herplanten struiken Amsterdamweg 28-34. Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

22. Amsterdamweg  Blauwe zone parkeren ter hoogte van 36 zebrapad ter hoogte oversteek 

Amsterdambrug 

Deze melding valt niet binnen het project van 

groot onderhoud en geven we door aan de 

daarvoor verantwoordelijke afdeling. Het 

uitbreiden van blauwe zones is overigens een 

onderwerp waar de politiek over beslist. 

  Groen voorziening ter hoogte van nr. 12-44 Amsterdamweg. Leuk fleurige 

perkjes.  

Een combinatie sierplantsoen, gras en 

bloembollen behoort tot de mogelijkheden. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

  Amsterdamweg 30 km zone graag duidelijker aangeven.  Deze wens voetpad is meegenomen in het 

Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp wordt 

gepubliceerd op www.almere.nl/gostedenwijk of 

u kunt dit in komen zien tijdens de bijeenkomst 

op 4 juli. 

 

23. Amsterdamweg  Voor wijkagent huisnr. 46 + parkeren op de stoep. Deze reactie geven we door aan aan de Wijkagent 

  Bij stoplicht Amsterdamweg - Stedendreef, wordt te glad bij vorst, auto’s 

komen niet weg. 

Deze reactie valt buiten het project Groot 

Onderhoud en geven we door aan de betreffende 

afdeling. 

24. Amsterdamweg Stoep wordt smal omdat auto’s tegen de stoep staan met de wielen, rest steekt 

over de stoep. 

Op deze locatie zullen stootbanden worden 

aangebracht waar de wielen van de auto’s 

tegenaan worden geparkeerd. Hierdoor steken de 

auto’s minder over het voetpad. 

  Parkeren tegenover parkeerplaatsen op de stoep, kun je als automobilist bijna 

niet uit parkeerhaven komen.  

Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 

combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
http://www.almere.nl/gostedenwijk
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terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

Wij hopen dat het tekort aan parkeerplaatsen 

hiermee zal zijn opgelost en de auto’s niet meer 

op de stoep parkeren. 

  Hofje achter Amsterdamweg - parkeerplaatsen van maken. Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 

combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. 

  Kastanjeboom laten staan. Ter hoogte nr. 36 lichtmast in Kastanje, te weinig 

licht.  

Het behoud van zoveel mogelijk groen is altijd 

een uitgangspunt. Ook de gemeente waardeert 

een groene wijk. Wel moeten we keuzes maken. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. 

25. Amsterdamweg (mailbox) bij bassischool het samenspel Amsterdamweg is ook een situatie die verbeterd 

kan worden. 

langs het schoolhek, zeg maar tussen basisschool de delta en het samenspel in 

daar langs loopt een stoep die onderbroken wordt door struiken, het zou goed 

zijn om die struiken te verwijderen of te verplaatsen en de stoep gewoon door 

te laten lopen 

zodat je niet de neiging krijgt om op de weg te gaan lopen 

en zodat je ook niet over hoeft te steken. Erg belangrijk voor kinderen. 

 

Zie bijlage. 

Dit voetpad is meegenomen in het Voorlopig 

Ontwerp. Dit ontwerp wordt gepubliceerd op 

www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt dit in 

komen zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

 

26. Alkmaargracht (mailbox) Dag Stedenwijk-team, 

Mijn naam is Hans Drost en ik woon al 20 jaar op de Alkmaargracht 13. 

Over het groot onderhoud heb ik een aantal ideeën, die ik hier op een rij zet. 

Het gaat dan over het stuk Alkmaargracht 1 t/m 31. 

Over een aantal zaken heb ik eerder gecommuniceerd met de gemeente en 

toen is steeds voorgehouden dat die zaken aan de orde zouden gaan komen bij 

het groot onderhoud.  

Nou hoop ik maar dat dan ook zo is.  

1. Aan de grachtenkant: boomonderhoud. Zo'n tien jaar geleden kregen wij 

van de gemeente een brief waarin stond dat de bomen zouden worden gekapt 

en vervangen door een andere soort die minder overlast veroorzaakt. De 

boomkeus in het verleden was verkeerd. De bestaande bomen zijn oud en 

uitgegroeid, overlast bestaat door veel vallende takken, volle en verstopte 

dakgoten, vogelpoep, ongedierte, vochtige huizen door schaduwwerking aan 

de westkant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. Daar leggen 

we u de afwegingen uit. Het gedeelte van de 

gracht valt buiten dit project groot onderhoud en 

wordt meegenomen in een groter project over de 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
http://www.almere.nl/gostedenwijk
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De gemeente was tien jaar geleden weliswaar begonnen met het vervangen, 

alleen is dit plotseling gestopt zonder enige mededeling van de reden hiervoor.  

ACTIE: vervang in ieder geval de boom die voor ons huis (nummer 13) staat. 

De buren van nummer 11 zouden hier ook heel blij mee zijn. 

kwaliteit van de essen. 

  2. Achterkant van de woningen op de parkeerplaats. 

2.1. Tussen onze woningen en de garageboxen loopt een brandgang. Deze is 

zwaar verzakt door het inklinken van de grond. Er is nog 5 centimeter over 

tussen straat niveau en de fundering, nog een of twee jaar en de fundering 

komt bloot te liggen. Onder de garageboxen gaapt een groot gat en afwachten 

op calamiteiten zal duurder zijn dan nu onderhoud plegen. 

ACTIE: ophogen van de brandgang achter de garageboxen. Wij van 

garageboxen nummers 13 en (de buren van) 15 zullen blij zijn bij het in ieder 

geval ophogen van onze kant. Waarschijnlijk moet dan ook de parkeerplaats 

opgehoogd worden tussen de garageboxen van 13 en 11. Graag! Wij zorgen 

voor het ophogen van onze tuinen. 

Het ophogen van het straatwerk zal daar waar 

noodzakelijk worden meegenomen in het  

  2.2. De boom die staat tussen de garageboxen van nummers 11 en 13 geeft 

veel overlast. De wortels tillen de tegels op tot meer dan 5 cm, er vallen veel 

bladeren en noten af die moeten worden weggeveegd, wat weer tot meer 

overlast zorgt, er valt een soort hars uit de bomen die auto's op de 

parkeerplaats aantast. Ook hier is door de gemeente gesproken dat de 

boomkeus in het verleden een verkeerde geweest is en dat zij moeten worden 

vervangen. 

ACTIE: vervang in ieder geval de boom die tussen de garageboxen van 

nummers 11 en 13 staat door een vriendelijker boom die niet te hoog groeit en 

minder overlast veroorzaakt 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

  2.3. ACTIE: ophogen van de gehele parkeerplaats aan de achterkant van onze 

huizen - ook al staat er op uw flyer dat daarvoor weinig geld beschikbaar is. 

De funderingen van alle boxen zullen met een of twee jaar zichtbaar worden. 

Dus ophogen met 30 cm! 

 

Het ophogen van het straatwerk zal daar waar 

noodzakelijk worden meegenomen in dit groot 

onderhoud 

  2.4. ACTIE: Het vervangen van de lampen van de lantaarnpalen op de 

parkeerplaats door fellere LED verlichting. De huidige lampen zijn vervuild en 

de verlichting is onvoldoende.  

Alle lampen in Stedenwijk Midden en Zuid 

zullen worden vervangen door LED. Dit is een 

afzonderlijk project wat loopt door de gehele 

stad. In de wijken waar groot onderhoud wordt 

uitgevoerd zullen de lampen als eerste worden 

vervangen. 

  2.5. ACTIE: Parkeervakken voor de auto's: duidelijker aangeven dat die alleen 

geschikt zijn voor kleine personen auto's en met borden aangeven dat 

bedrijfsauto's moeten parkeren op de grote parkeerplaats voor het 

Partycentrum Spotlight. Doordat er tussen de 5 en 8 bedrijfsauto's staan, 

wordt er op stoepen en op niet parkeerplaatsen geparkeerd. Het staat soms 

helemaal overvol!  

Ik hoop mijn ACTIES terug te zien op uw eerste ontwerptekening.  

De parkeerplaatsen krijgen nieuwe stenen (zwart 

en grijs) en een speciale P-tegel. Hierdoor is er 

weer een duidelijk onderscheid voor de komende 

jaren. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat 

bedrijfsauto’s worden geparkeerd in de 

parkeervakken. Tot een bepaalde lengte is dit 

gewoon toegestaan. 

27. Alkmaargracht  Hofje grasveld veranderen in parkeerplaatsen of anders. Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 
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combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt deze 

bekijken tijdens de inloop op 4 juli. Wij hopen 

dat daarmee ook de parkeerdruk nabij het hofje 

Alkmaargracht wat zal verminderen 

  Plek voor vuilcontainers. Deze reactie zal worden doorgegeven aan de 

betreffende afdeling.  

  Veel parkeer problemen. Auto op stoepen voor garage. Garage wordt niet als 

zodanig gebruikt.  

Wij hopen dat het nieuwe ontwerp voor de 

Amsterdamweg ook de parkeerdruk nabij het 

hofje Alkmaargracht wat zal verminderen. 

  Groenvoorziening laat te wensen over. De wijk krijgt qua groen een flinke opknapbeurt. 

Met de keuze voor nieuwe beplanting kijken we 

goed hoeveel onderhoud het groen nodig heeft.  

  Aanpassing bestrating.  De verharding zal in zijn geheel opnieuw worden 

bestraat en de wijk zal voorzien worden van 

nieuwe bestratingsmaterialen met uitzondering 

van de hofjes en de schoolpleinen. 

28. Alkmaargracht Groenbeheer: er wordt wel geschoffeld en blad geblazen; maar niet 

opgeruimd. 

De wijk krijgt qua groen een flinke opknapbeurt. 

Met de keuze ten aanzien van nieuwe beplanting 

wordt goed gekeken hoe de 

onderhoudseigenschappen zijn en kan het 

onderhoudsregime hier op worden aangepast. 

  Boom voor de deur geeft overlast. Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

  Verzakking parkeerplek achter Haarlemplein. Alle bestrating gaan we vervangen, met 

uitzondering van de binnenhofjes en 

schoolpleinen. 

  Grof vuil blijft lang liggen.  Deze reactie zal worden doorgegeven aan de 

betreffende afdeling.  

  Pluis populieren nabij Amsterdamweg (achter Spotlight) verwijderen 2-3 

stuks. 

Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

29. Alkmaargracht Openbaar groen opheffen, alleen haag laten staan, achterkant huis nr. 41. 

Graag parkeerplaatsen in plaats hiervan. 

Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 

combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt dit in 

komen zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

Wij hopen dat daarmee ook de parkeerdruk nabij 

het hofje Alkmaargracht wat zal verminderen 

  Heg aan voorkant Alkmaargracht 41/39 open kale, lelijke plekken + veel Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
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wildgroei. Liefst nieuwe heg ! het beeld van de gemeente wordt een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Tijdens de 

bijeenkomst op 4 juli kunnen wij u de afwegingen 

goed uitleggen. 

  Houten steiger bij Haarlemplein kapot, hout vervangen.  De steigers vallen niet binnen het project van het 

groot onderhoud, deze melding zal worden 

doorgegeven aan de betreffende afdeling  

  Melding grof vuil. Vaak blijft het ondanks afspraken te lang staan. Bij reiniging 

kijken of we locaties beter kunnen invoeren in systeem. 

Deze reactie zal worden doorgegeven aan de 

betreffende afdeling. 

30. Alkmaargracht A.u.b. géén verbreding van de parkeerplaats op de Amsterdamweg !. Er is vrij 

weinig groen in deze wijk, te weinig bomen. 

Voor de Amsterdamweg wordt een nieuw 

ontwerp gemaakt ten aanzien van het groen in 

combinatie met parkeren. De wijzigingen kunt u 

terugvinden op de ontwerptekening gepubliceerd 

op www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt dit in 

komen zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

Wij hopen dat daarmee ook de parkeerdruk nabij 

het hofje Alkmaargracht wat zal verminderen 

  Langs talud lijkt me een goed idee bloembollen te planten, in het voorjaar is 

het een mooi gezicht, bijvoorbeeld langs Breukelengracht ! 

Dit zal worden meegenomen in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

31. Alkmaargracht Overlast van brommers/fietsers/scooters die over de stoep rijden. Stoep is smal 

en grenst nog geen meter van voorgevel.  

Deze reactie zal worden doorgegeven aan de 

betreffende afdeling. 

  Bij doorgang tussen nrs. 57 + 59 is een trappetje. Bij vorig groot onderhoud is 

de lichtmast verwijderd. Nu bij donker geeft dit een gevaarlijke situatie. 

Hier wordt een nieuwe lichtmast geplaatst ter 

hoogte van het trapje in de lichtlijn langs de 

gracht 

  Licht wordt weggenomen door boom voor het huis.  Vanuit de specifieke wensen van de bewoners en 

het beeld van de gemeente is een nieuw 

groenplan en bomenplan gemaakt. Dit kunt u 

zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

  Parkeerdruk. Voorstel: ter hoogte van Hoornstraat 30-hoek voorste rij 

struiken, bomen verwijderen t.b..v. parkeerplaatsen.  

Voor de Hoornstraat wordt een nieuw ontwerp 

gemaakt ten aanzien van het groen in combinatie 

met parkeren. De wijzigingen kunt u terugvinden 

op de ontwerptekening gepubliceerd op 

www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt dit in 

komen zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

 

32. Alkmaargracht Last van de hondenpoep aan de voorkant zou daar graag iets aan willen doen.  Deze wens valt buiten het project groot 

onderhoud. U kunt het beste een afspraak maken 

met de wijkregisseur (mevrouw Baij). U kunt 

haar bellen via telefoonnummer 14 036 (op 

werkdagen van 8.30-17.00 uur). 

  Namens meerdere bewoners een korf voor groene afval. Deze reactie zal worden doorgegeven aan de 

betreffende afdeling. 

  Grofvuil wordt ook veel neergelegd. Deze reactie zal worden doorgegeven aan de 

betreffende afdeling. 

33. Alkmaargracht Last van de hondenpoep. Deze wens valt buiten het project groot 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
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onderhoud. U kunt het beste een afspraak maken 

met de wijkregisseur (mevrouw Baij). U kunt 

haar bellen via telefoonnummer 14 036 (op 

werkdagen van 8.30-17.00 uur). 

34. IJmuidenstraat  Doorgang haag naar voetpad geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Bij de uitvoering zal ter plaatse worden gekeken 

of de doorgangetjes iets kunnen verschuiven. 

  Verlichting voetpad onvoldoende. Alle lampen worden vervangen door LED 

lampen. 

Het voetpad te smal om daar nog verlichting bij 

te plaatsen. 

Er zal worden bekeken of de haag wellicht wat 

korter gesnoeid kan worden. 

  Schrikhekken Velsenpad - IJmuidenstraat plaatsen. Technisch gezien kan hier geen oplossing voor 

bedacht worden. We geven de melding in ieder 

geval door aan de betreffende afdeling. 

35. Hilversumpad  Parkeren rondom de Naardenstraat uitbreiden. Voor de Naardenstraat wordt een nieuw ontwerp 

gemaakt ten aanzien van het groen in combinatie 

met parkeren. De wijzigingen kunt u terugvinden 

op de ontwerptekening gepubliceerd op 

www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt dit in 

komen zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

 

  Korf voor groenafval wel weer op de plek naast de opstelplaats van de kliko’s. Deze reactie zal worden doorgegeven aan de 

betreffende afdeling. 

36. Hilversumpad (mailbox) Fijn dat er onderhoud gedaan gaat worden in de Stedenwijk wij wonen hier nu 

18 jaar en dit is de eerste keer dat het gaat gebeuren. 

Waar wij tegen aan kijken is ; Op het Hilversumpad dat fietspad daar crossen 

de brommers zo hard over heen ik denk dat  

Veel mensen in de straat blij zullen zijn als daar iets aan gedaan kan worden 

misschien wat drempels of iets anders . 

Je moet vaak goed uitkijken want ze rijden ook op de stoep , wij zijn zelf 

bewoners van het Hilversumpad dus praten uit ervaring . 

In de uitvoering gaan wij bekijken of het mogelijk 

is de scheiding tussen voet en fietspad te 

verhogen zodat het minder aantrekkelijk wordt 

om over het voetpad te “brommen”. 

 

  En de speeltoestellen in het hofje aan de naarden straat  zijn ook echt aan 

vervanging  toe ik hoop dat hier ook wat aan gedaan kan worden voor de 

kinderen. 

Wij kunnen er 8 november  niet bij zijn vandaar deze mail . 

Ik hoop dat de wensen  kans van slagen hebben en dat dit ook andere 

bewoners opvalt . 

Voor de Naardenstraat wordt een nieuw ontwerp 

gemaakt ten aanzien van het groen in combinatie 

met parkeren. De wijzigingen kunt u terugvinden 

op de ontwerptekening gepubliceerd op 

www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt dit in 

komen zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

 

37 Breukelengracht  (mailbox) Vorige week heb ik een informatiebrief ontvangen betreffende het groot 

onderhoud Stedenwijk Midden en Zuid. 

 

Nou loop ik (en vele mensen met mij) elke dag over een pad bij de 

Naardenstraat naar de bushaltes daar.  ’s Morgens heen en ’s avonds weer 

terug. 

Voor de Naardenstraat wordt een nieuw ontwerp 

gemaakt ten aanzien van het groen in combinatie 

met parkeren. De wijzigingen kunt u terugvinden 

op de ontwerptekening gepubliceerd op 

www.almere.nl/gostedenwijk of u kunt dit in 

komen zien tijdens de bijeenkomst op 4 juli. 

http://www.almere.nl/gostedenwijk
http://www.almere.nl/gostedenwijk
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Dit is een smal en slecht onderhouden pad, zonder verlichting. Je kan elkaar er 

nauwelijks passeren, er missen tegels en bij regenval ontstaan er grote diepe 

plassen. In deze tijd is het er pikkedonker ’s morgens en ’s avonds en sta je dus 

ineens tot je enkels in het water of trap je in iets anders wat je in het donker 

niet ziet liggen. 

 

Graag zou ik dit dan ook op de inloopavond aankaarten en pleiten voor een 

breder goed onderhouden en goed verlicht pad. 

Maar omdat ik nèt aan de andere kant van de Amersfoortweg woon, heb ik 

geen uitnodiging gekregen voor deze inloopavond Fase 1. 

 

Kunt u mij vertellen wanneer en waar deze inloopavond plaatsvindt, zodat ik 

hier toch bij aanwezig kan zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

U krijgt een uitnodiging voor de bijeenkomst 

voor fase 1 

 IJmuidenstraat (klein 

kladbriefje) 

Doorgang haag is midden in een parkeervak.  Bij de uitvoering zal ter plaatse worden gekeken 

of de doorgangetjes iets kunnen verschuiven. 

  Schrikhekken Technisch gezien kan hier geen oplossing voor 

bedacht worden. We geven de melding in ieder 

geval door aan de betreffende afdeling. 

  Verlichting. Alle lampen worden vervangen door LED-

lampen. Het voetpad is te smal om daar nog 

verlichting bij te plaatsen. Er zal worden bekeken 

of de haag wellicht wat korter gesnoeid kan 

worden. 

38. Nagekomen melding MRS 

Kruising voetpad met 

Velsenpad. 

Kruising voetpad met Velsenpad. Dit is het zicht dat je als voetganger hebt op 

(fiets)verkeer, vooral van links: hier komen fietsers van een behoorlijk steile 

helling, en daardoor met hoge snelheid aanrijden. Je moet als voetganger je 

hoofd letterlijk vooruit steken om er zeker van te zijn dat je kunt doorlopen. 

Met name kinderen lopen hier groot gevaar.  

Technisch gezien kan hier geen oplossing voor 

bedacht worden. We geven de melding in ieder 

geval door aan de betreffende afdeling. 

 

 


