
Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, fase 1

Reactieformulieren binnengekomen op de inloopbijeenkomst van 4 juli 2017

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 

1. Haarlemplein / 

Alkmaargracht

Bomen vervangen i.v.m. veel luizen thv Hoornstraat 48 t/m 60 Dit zijn volgens het boomanalyserapport ( onderzoek 

uitgevoerd door externen) gezonde bomen.

De bomen worden niet verwijderd

Hofje achter Haarlemplein 17, verzoek tot aanbrengen van een haag Akkoord

Alkmaargracht 49 t/m 77 verbodsbord hondenpoep graag plaatsen Verbodsborden worden door gemeente niet meer 

geplaatst

2. Amsterdamweg Minder bomen in/op het Amsterdamhof gepland 11 stuks minimaal 6 stuks of 

eerste jaren 11 stuks plaatsen daarna zien hoe het geworden is. 

De bomen worden vervangen voor 11 nieuwe bomen

Aan Amsterdamweg zelf aan huizenkant 1 lantaarnpaal thv nr. 22 Niet akkoord

3. Naardenstraat Parkeerplaats Naardenstraat 18 stuks overbodig Bewoners Naardenstraat hebben inmiddels een brief 

hierover ontvangen

Bomen voor woningen nr. 17 moet weg, kleefboom er word 1 boom verwijderd

4. Hilversumpad Parkeerplaats in groen laten vervallen Zie antwoord parkeerplaatsen Naardenstraat

Niet akkoord

Geen voetpad langs wal/busbaan Deel voetpad vervalt, vanaf hoek Naardenstraat 14 

wordt een verbinding tot stand gebracht

Pad voetpad breder maken thv 1 & 15 Akkoord

Bestaande laag beplanting verwijderen en gazon inzaaien Akkoord

Lichtmasten parkeerplaats Niet van toepassing

Meer parkeerplaatsen aan Naardenstraat langs de bebouwing, langs parkeren 

langs woningen Naardenstraat 9-14



5. Hilversumpad Graag 2x bomen kappen Naardenstraat 17 + 14 in groenvak (Esdoorns). Veel 

luizenrommel op de auto's

De boom voor nr 17 gaat weg er komt geen nieuwe 

boom. Thv huisnr 14 wordt de boom vervangen voor 

nieuwe

6. Amsterdamweg Achterhofje bij huisnr. 36 lichtmast verplaatsen / 2e mast Het beleid van de gemeente is 1 lichtmast per hofje

7. Amsterdamweg Absoluut tegen parkeerplaatsen zoals nu op de tekening staan:

8. IJmuidenstraat Lantaarnpaal in de banden zetten (eiland) +/- nr. 9 heeft in het verleden veel 

autoschade opgeleverd

Akkoord

9. Hilversumpad Bewoners en omwonenden zijn inmiddels per brief 

op de hoogte gesteld

10. Hilversumpad

11. Velsenpad Binnenhof IJmuidenstraat/Velsenpad achterpand 12 Velsenpad Akkoord

Schuine hoogte + trap. Graag trap weer in orde maken, loopt nu schuin.

Trapleuning graag hoger

1) gevaarlijke situatie, er wordt hard gereden beide kanten op. Het is een 

doorgaande weg voor bewoners van Silverline en Side by Side flats!

2) ik vind een in en uit parkerende auto zeer onprettig want ik heb of lichten op 

mijn huis of ik krijg de uitlaatgassen

3) Suggestie: hef groenstrookje op achter Amsterdamweg / 

Haarlemplein/Alkmaargracht voor extra parkeergelegenheid

Wij zijn tegen de parkeerplaatsen op het speelveld t.o. Naardenstraat en achter 

het Hilversumpad. Ook zijn wij ten zeerste tegen een speelobject achter de tuin 

van Hilversumpad 11/9

Zou graag zien dat de boom vlak voor mijn tuin (achterkant van Hilversumpad 

29) weggehaald wordt. Neemt steeds meer zonlicht weg. Geen bezwaar als er 

een kleiner soort wordt geplant, die niet zo hard groeit als de huidige boom

bewoners van de Amsterdamweg zijn per brief 

geïnformeerd

Deze boom is volgens het boomanalyserapport 

(onderzoek uitgevoerd door externen) een gezonde 

boom. Deze wordt niet verwijderd.



12. Alkmaargracht

Opmerking wordt doorgegeven aan betreffende afdeling

13. IJmuidenstraat Doorgang heg van parkeerplaats naar voetpad iets verplaatsen IJmuidenstraat 

5

Akkoord

Bomen terug plaatsen op speelpleintje 2 stuks Akkoord

Schrikhekken Ijmuidenstraat 5 zijkant Velsenpad 46 Akkoord

14. Amstelveenstraat Wordt situatie van fietspad gewijzigd naar rijweg? Fietspad wordt inderdaad gewijzigd in rijweg

Graag parkeerplaatsen voor Podotherapie Almere, eventueel tussen 8.00 uur - 

18.00 uur ma tm vrij

Invalideparkeerplaatsen dienen zelf aangevraagd te 

worden. In principe komen deze alleen bij 

gezondheidscentrum of winkelcentrum

Muurtjes langs fietspad voor het pand valt buiten groot onderhoud

Stoep ophogen aansluitend aan rolluikband De stoep wordt opgehoogd

Schotten bij fundering plaatsen Indien nodig (bij uitspoeling van zand) worden ze 

geplaatst

15. Amsterdamweg

Mooi dat er nieuwe beplanting voor komt en dat de haagbomen en gras achter 

ook blijft.

Een opmerking nog over parkeren: veel vakken gaan verloren doordat 

aanhangers heel lang/altijd gestald worden op vak. Gebeurt ook bij gras/haagje 

tussen paaltjes door (maar dat tijdelijk is)

Bomen Amsterdamweg 36 t/m 44 weghalen! Dit zijn plakbomen. Wel andere 

bomen terugpakten!

Akkoord



16. Hoornstraat Graag zou ik de boom voor mijn huis weg hebben

Akkoord

17. Alkmaargracht Graag lantaarnpaal tussen huisnr. 57 en 59 voor doorgang Niet akkoord

18. Aalsmeerstraat Verkeersdrempel

- Verkeersdeskundige naar laten kijken

- Uitkomst aan bewoners mededelen via een enquête

19. Haarlemplein Verlichting voor. Niet akkoord

Tuinvergroting aanvraag: nog geen reactie U kunt uw vraag naar de afdeling tuinvergoting 

sturen

Electrakabel tussen gang en woning (let op) Bij werkzaamheden wordt rekening gehouden met 

de kabel

20. Amsterdamweg Akkoord.

Verhoogde stoep tegenover 46-54 ter voorkoming parkeren op stoep Dit valt buiten het groot onderhoud, worden geen 

werkzaamheden verricht

Bereikbaarheid parkeerplaatsen Dit valt buiten het groot onderhoud, worden geen 

werkzaamheden verricht

21. Alkmaargracht Bewoners hebben inmiddels brief ontvangen

En de ruimte tussen de gevel en de straat graag helemaal dichtstraten over 

een lengte van +/- 30 m.

Amsterdamweg fietspad thv de school extra paaltje om doorgang auto's te 

blokkeren. Nu onvoldoende

Niet eens met parkeerplekken Amsterdamweg 12-34. Verzoek enquête 

bewoners (overleg Harry Bakkum)

Heel erg gevaarlijke situatie wordt daar gecreëerd. Er wordt hard gereden, de 

drempels veel te laag, in- en uitparkeren gevaarlijk

Asfalt wordt vervangen door betonstraatstenen, 

waardoor er vanzelf langzamer gereden wordt.

Deze boom is volgens het boomanalyserapport ( 

onderzoek uitgevoerd door externen) een gezonde 

boom. De boom wordt niet verwijderd



22. Amsterdamweg bewoners hebben inmiddels brief ontvangen

23. Amsterdamweg Bewoners hebben inmiddels brief ontvangen

Deze opmerking gaat niet over het groot onderhoud

24. IJmuidenstraat Graag serieus kijken naar de bomen aan de parkeerplaatsen tegenover mijn 

adres. Dit ivm de ernstige plakoverlast. Graag bomen vervangen. Dank.

Deze bomen zijn volgens het boom analyserapport ( 

onderzoek uitgevoerd door externen) gezonde 

bomen en worden niet verwijderd

25. Amsterdamweg bewoners hebben inmiddels brief ontvangen

Ons idee voor extra parkeerplaatsen is: i.p.v. de groenstrook langs de 

basisschool Samenspel, daar vakken realiseren

Akkoord

Leg zebrapaden aan! Bij fietsoversteek Amsterdamweg - Sportvelden Er worden geen zebrapaden toegepast in een 30-km 

zone, 30 km zone moet voldoende veiligheid bieden

Ook geen blauwe zone maken in mijn wijk, maak maar meer plek in de stad en 

verlaag de prijs.

Parkeren is volgens ons (voor Amsterdamweg 12-34 te gevaarlijk. Voor het in- 

en uitrijden en voor kinderen die gaan oversteken naar het manifestatieveld.

Niet eens met parkeerplekken Amsterdamweg 12-34 (voor de huizen). De 

situatie is goed zoals het is (al 30 jaar), laat het zo.

 al of niet 15 extra parkeerplekken aan de Amsterdamweg (tussen 12 en 34)

Heel erg gevaarlijk met in- en uitparkeren en ontzettend bederf van het uitzicht



26. Hilversumpad Bewoners Naardenstraat hebben inmiddels brief 

ontvangen

27. Alkmaargracht Lichtmast opschuiven naar erfgrens (tussen 111 en 109) svp!! Niet akkoord

28. Alkmaargracht Alkmaargracht 49 t/m 77 verbodsbord hondenpoep graag plaatsen Gemeente Almere plaatst geen 

hondenverbodsborden meer

29. Amstelveenstraat

Troephoek Alkmaargracht nog steeds en nu ook aan de overkant Opmerking is doorgegeven aan betreffende afdeling

Aanhanger hofje staat er nog steeds Opmerking is doorgegeven aan betreffende afdeling

Bij 3 uitleggen wat de overwegingen zijn om bloemrijke beplanting bij 22 een 

combinatie van sierplantsoen etc. behoort tot de mogelijkheden (discriminatie) 

en ja ik weet wat discriminatie betekend

De toezichthouder komt bij u langs voor uitleg

Parkeerplaatsen blijven dezelfde grote? Akkoord

Prullenbak bij 3 bedoeld is niet de ondergrondse afvalcontainer Prullenbak wordt niet verplaatst

Lage op/afrit op stoep vooral niet vergeten Invalideoprit blijft bestaan

Helaas blijkt dat niet zo te zijn.

Hondenkaart

De hondenkaarten van de gemeente Almere zijn te bekijken op www.almere.nl. Vul het woord “hondenkaart” in op de zoekbalk en kies de kaart van het gebied.

Het plaatsen van borden heeft niet geleid tot minder klachten. Diverse borden zijn verwijderd of 

beschadigd. Daarom heeft de gemeente Almere besloten om geen nieuwe borden meer te plaatsen. Ook 

vervangen we bestaande borden niet meer als ze versleten zijn.

De gemeente Almere is afgelopen jaren vaak gevraagd om bij overlast van honden(poep) borden te 

plaatsen. Deze borden verbieden het uitlaten van honden op die plek. In een aantal gevallen zijn er borden 

geplaatst. Daarbij dachten wij dat deze borden een positieve invloed zouden hebben op het gedrag van de 

hondenbezitters. Of dat ze ertoe bij zouden dragen het probleem bespreekbaar te maken. 

Rondom Naardenstraat worden in het plan zeer veel parkeerplaatsen 

toegevoegd. Wij begrijpen de noodzaak hiertoe; het aantal parkeerplaatsen is 

nu te krap. Wij zijn het er echter niet mee eens dat hiervoor het speelplaatsje 

tussen Naardenstraat en de bushalte (grotendeels) moet worden opgeofferd. 

Deze speelplaats wordt veel gebruikt en er is in de buurt geen alternatief. Naar 

onze mening kunnen er voldoende parkeerplaatsen worden toegevoegd in het 

middelste gedeelte van Naardenstraat (parallel aan busbaan), ongeveer 10 in 

het huidige plan. De 18 extra op de speelplaats is teveel en heeft mogelijk een 

aanzuigende werking op 'wildparkeerders' die de bus nemen.



Op de hondenkaart kan iedereen zien waar de hond wel en niet uitgelaten mag worden. De 

hondenbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor het navolgen van de regels voor het uitlaten van honden. Als 

wij een overtreding constateren, kunnen wij hondenbezitters een boete geven.


