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Groen

Vanaf dit jaar vindt groot-
onderhoud plaats in uw wijk. 
Dit betekent dat de openbare 
ruimte een opknapbeurt krijgt. 
Begin september is de aannemer  
Van der Weerd Grafhorst B.V. 
begonnnen met de werkzaam-
heden groot onderhoud 
Stedenwijk Midden Zuid. Op de 
website almere.nl/gostedenwijk  
van de gemeente Almere kunt u 
de planning van grootonderhoud 
per straat zien. Houd er reke-
ning mee dat dit aan verandering 
onderhevig kan zijn, bijvoorbeeld 
door weersomstandigheden. 
Voordat de werkzaamheden in 
uw straat beginnen krijgt u een 
brief van de aannemer waar-
in praktische instructies staan, 
bijvoorbeeld over het parkeren 

van uw auto. Het grootonder-
houd van de wijk neemt ongeveer 
één jaar per fase in beslag, omdat 
niet alle werkzaamheden tegelijk 
kunnen plaatsvinden. Het totale 
project is verdeeld over 4 fasen. 
Zo is het verwijderen van groen 
seizoensgebonden. U leest meer 
over groenwerkzaamheden 
verderop in de nieuwsbrief.

TUINVERGROTING

CONTAINERS

Tijdens het groot onderhoud vinden 
er ook werkzaamheden plaats aan het 
groen. Na de inloopbijeenkomsten 
voor uw deel van de wijk kunt u de 
plannen terugvinden op de website 
almere.nl/gostedenwijk. 
Tijdens de inloopbijeenkomsten kunt 
u uw mening geven over het groen in 
de wijk. 

     Bekijk nieuwe situatie
Op almere.nl/gostedenwijk kunt u 
de laatste plannen inzien. De werk-
zaamheden zijn vaak seizoens- en 
weersafhankelijk. Zo is het tijdstip 
waarop aan het groen gewerkt wordt, 
afhankelijk van het plantseizoen 
(planten) dat loopt van november tot 
begin maart.

Op verschillende locaties in uw 
buurt zijn containeropstelplaatsen 
aangewezen voor het plaatsen van 
containers en duobakken. 
Deze locaties zijn aangegeven op 
de tekening op almere.nl/
gostedenwijk. Tijdens werkzaam-
heden moet u uw container op een 
andere opstelplaats neerzetten. 
U ontvangt een brief van de stads-
reiniging voordat de werkzaam- 
heden starten in uw straat. 
Hierin staat ook de tijdelijke 
opstelplaats. 
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Bezorgklachten
Heeft u klachten over de bezorging 
van deze nieuwsbrief? Geeft u dit dan 
door aan de gemeente Almere via 
info@almere.nl.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.

CONTACT

Tijdens de werkzaamheden staat er 
een gemeentekeet op het pleintje 
tussen de Hengelostraat en de 
Vollenhoveschans. Hier houdt de 
omgevingsmanager Niels de Wit van 
Van Der Weerd Grafhorst B.V. tijdens 
het grootonderhoud spreekuur op 
iedere woensdag van 15:00–16:00 uur. 
U kunt in de keet terecht met vragen 
en voor informatie over de werkzaam-
heden. Bent u niet in de gelegenheid 
langs te komen? 
Dan kunt u de omgevingsmanager ook 
bereiken via mail; 
stedenwijk@vanderweerdgrafhorst.nl 
of telefoonnummer 06-33180664 op 
werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.

@

Bij het groot onderhoud wordt 
ook gekeken of het wenselijk is 
de openbare ruimte en het 
gemeentelijk groen anders in te 
richten. Hierdoor ontstaan soms 
mogelijkheden voor tuinvergroting. 
Sommige bewoners hebben een 
brief ontvangen met het aanbod 
voor tuinvergroting. Bij bestaan-
de tuinvergrotingen waarbij de 
erfgrens is overschreden zonder 
toestemming van de gemeente, 
neemt de gemeente contact op 
met de bewoner(s). Heeft u geen 
brief ontvangen, maar ziet u wel 
mogelijkheden voor een tuin-
vergroting? Kijk dan op; 
almere.nl/tuinvergroting. 
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Groot onderhoud in uw buurt

WAT VERWACHTEN WE VAN U ?

ACHTERPADEN

VOORTUIN OPHOGEN

ZAND EN GROND BESTELLEN
VERLICHTING

PARKEREN

WEGEN, VOET- EN FIETSPADEN

SPEELTOESTELLEN

VERLICHTING

Om de uitvoering van groot
onderhoud soepel en snel te 
laten verlopen, vragen wij u om 
vóór aanvang van de werkzaam-
heden in uw straat uw erfgrens* 
vrij te maken en te houden. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om 
overhangend groen, schuttingen 
en hekjes, bielzen of bloembak-
ken. Er mag dus niks op, boven 
of over de erfgrens heen hangen. 
Ook andere materialen of spullen 
(zoals aanhangers) die in het 
openbaar gebied staan moeten 
vóórdat de werkzaamheden 
beginnen weggehaald zijn.

De meeste achterpaden zijn in 
eigendom van de gemeente of 
woningcorporaties als Ymere en 
Goede Stede. De corporatie of 
woningeigenaren zijn zelf verant-
woordelijk voor het onderhoud 
en beheer van hun eigen achter-
paden. De achterpaden die van 
de gemeente zijn worden door de 
gemeente minimaal opgehoogd. 
Dit betekent dat ze niet op de 
zelfde hoogte worden gebracht 
als de rest van de straat. 
Aannemer  Van der Weerd 
Grafhorst B.V. zorgt er voor dat 
er een nette overgang gemaakt 
wordt van nieuwe straathoogte 
naar de achterpaden.

Als de straten opgehoogd worden 
ontstaat er een hoogteverschil met 
uw voortuin. Als u een koopwoning 
heeft, bent u zelf verantwoordelijk 
voor het ophogen van uw voor-
tuin. U kunt het beste uw voortuin 
ophogen als wij klaar zijn. Aan de 
hand van de ophogingen kunt u 
beter zien hoeveel zand of grond u 
moet bestellen. 
Tip: Zorg ervoor dat de aan-
nemer voldoende ruimte heeft om 
de werkzaamheden uit te voeren. 

U kunt tegen voordelig tarief van 
€  15,- zand en/of grond bestel-
len bij aannemer Van der Weerd 
Grafhorst B.V.  U kunt dit doen 
met het zand-/grondformulier dat 
u kunt downloaden via 
almere.nl/gostedenwijk. 
De levering van zand en grond 
vindt gelijktijdig plaats met de 
werkzaamheden in uw straat. 
U dient dit tijdig vooraf te 
bestellen. De betaling geschiedt 
contant aan de kraan/shovel-
machinist ter plaatse, voorafgaand 
aan de levering. U ontvangt hier-
voor een kwitantie. 

Tijdens de werkzaamheden moet 
u uw auto ergens anders parkeren. 
U ontvangt een brief van de aan-
nemer voordat de werkzaamheden 
in uw straat van start gaan. Hierin 
staat ook de tijdelijke parkeer-
locatie. Op de tekening op 
almere.nl/gostedenwijk kunt u 
de nieuwe indeling van de 
parkeerplaatsen zien. 

    Mindervalide parkeerplaats
Heeft u een mindervalide 
parkeerplaats?  Dan verplaatsen 
wij deze -in overleg met u - 
tijdelijk naar een noodparkeer-
plaats. Geef dit vlak voor de start 
van de werkzaamheden aan bij de 
omgevingsmanager.

* De erfgrens is de scheiding tussen het 
openbaar gebied en de grens van uw 
voortuin. In het algemeen is de erfgrens te 
herkennen aan een betonband die voor uw 
voortuin loopt. Deze betonband zit aan de 
zijkant van het tegelpad en/of 
klinkerverharding. De erfgrens is de 
binnenzijde van de betonband aan de 
woningzijde. Voor alle duidelijkheid, de 
betonband ligt dus in het openbaar gebied.

Op almere.nl/gostedenwijk 
kunt u op de tekening zien welke 
paden eigendom zijn van de 
gemeente. 

BEREIKBAARHEID WONING

Om de overlast voor u tot een 
minimum te beperken wordt het 
werk in verschillende fasen uit-
gevoerd. Uw straat is hierdoor 
meestal maar zo’n drie weken 
afgesloten. Uiteraard wordt er 
tijdens deze weken altijd voor 
gezorgd dat uw woning bereikbaar 
is, bijvoorbeeld via de achterzijde. 
Voor mensen die slecht ter been 
zijn of door andere redenen 

moeilijk het huis uit kunnen, of 
andere bijzondere situaties, zoals een 
verhuizing, zorgen we in overleg met 
u voor een passende oplossing. Als u 
dit vlak vóórdat de werkzaamheden 
beginnen aangeeft aan de omgevings-
manager zal deze er voor zorgen dat 
u zo weinig mogelijk overlast van de 
werkzaamheden heeft.  

In Stedenwijk worden enkele 
lichtmasten verplaatst en er komen 
lichtmasten bij. Dit gebeurt om de 
sociale veiligheid en de verkeers-
veiligheid te vergroten. Op korte 
termijn wordt ook de openbare 
verlichting voorzien van LED 
verlichting. Dit is energiezuini-
ger en de onderhoudskosten zijn 
lager. De gemeente Almere heeft 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. 

In Stedenwijk zijn de wegen, 
voetpaden en fietspaden verzakt 
of laat de kwaliteit te wensen over. 
De straatstenen en tegels 
zullen worden verwijderd. 
Daarna wordt de weg weer vlak-
gemaakt en voorzien van nieuw 
bestratingsmateriaal. Drempels 
brengen we zoveel mogelijk op 
de oorspronkelijke locatie terug. 
De achterpaden en hofjes worden 
opgeknapt met de bestaande 
tegels en stenen. De vrijkomende 
stenen en tegels gaan we zoveel 
mogelijk hergebruiken voor 
andere projecten in de stad. 

   Keuzes in beheer: 
   wat betekent dit voor 
   speeltoestellen?
Op dit moment staan speeltoe-
stellen vaak verspreid over de 
wijken: een glijbaantje in de straat 
of een klimtoestel in een hofje.  
De gemeente gaat speeltoestellen 
meer bij elkaar zetten. 
Een grotere speelplek zorgt er 
namelijk voor dat kinderen langer 
en met meer plezier spelen. 
We zorgen er zo veel mogelijk 
voor dat zo’n grotere speelplek 
centraal in de wijk ligt. Dit kan 
ook een schoolplein zijn. Bij de 
verdeling van speeltoestellen 
houden we rekening met het 
aantal kinderen in de buurt. 

Tegelijkertijd moeten we goed 
kijken hoe we ons geld uitgeven, 
en dat heeft ook gevolgen voor 
speeltoestellen. We moeten extra 
kritisch kijken of we een kapot 
speeltoestel vervangen of 
helemaal weghalen. Dat betekent 
dat de komende jaren veel kleine 
speelplekken gaan verdwijnen.


