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Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, fase 2 
 

Reactieformulieren binnengekomen op de 2e inloopavond van 16 januari 2018. 

 

Hieronder de reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. 

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

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

beleid ‘Bomenkader’. De antwoorden en reacties op de bewonerswensen zijn nog voorlopig.  

 

 

Nr

. 

Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 

1. Almelostraat 

 

 

 

Enschedepad 

 

 

 

Zwolleweg 

Handtekening gezet voor het ophogen van het hofje tussen 

de straten Almelostraat, Enschedepad en Zwolleweg. 

De situatie is ter plaatste beoordeeld. 

De maximale ophoging zal ca. 15 cm 

bedragen. 

2. Elburgkade 

 

Urkwal 

 

 

 

 

Indien de gele strepen bij de Al Imanschool gerealiseerd 

worden, is het dan een idee om voor bij de school een “Kiss 

& Go” pleintje (gelegenheid) te maken. (Zie bijlage 2) 

“Kiss & Go” is niet akkoord bevonden. 

De aanvraag voor de gele strepen ligt bij 

de afdeling verkeer en vervoer ter 

beoordeling en valt in principe buiten 

het Groot Onderhoudsproject. 
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3. Bewonersverenigin

g 

OGGP 

 

 

Granietkeitjes vervangen door betonstraatstenen in talud. 

 

 

 

 

 

 

 

T.h.v. 34 aan andere zijde voetpad ook wat tegels om COP 

uit te breiden.  

 

De situatie bij het Giethoornpad valt in 

het project verbreding hoofdfietsroute. 

Het fietspad zal hier worden verbreed en 

voorzien van een rode asfaltlaag. De 

bestrating van het voetpad als ook de 

granietkeitjes zullen hierop worden 

aangepast. 

 

COP kan iets worden uitgebreid zodat 

de containers niet meer op het voetpad 

komen te staan. Dit nemen we mee in 

het Groot Onderhoud. 

4. Apeldoornstraat Snippers schoonmaken. Deze reactie valt buiten het Groot 

Onderhoud. Uw verzoek zal worden 

doorgegeven aan het dagelijks 

onderhoud. 

5. Arnhemplein Aan de achterkant tegenover Zutphenstraat 22. 

Graag een opstelplaats voor de containers op dezelfde plek 

als grofvuilplaats. 

Grofvuil ligt altijd op het perk. 

Auto’s op de opstelplaats. 

Betegelen vlakbij de boom. (Zie bijlage 1) 

De bestaande COP wordt uitgebreid. 

 

6. Barneveldpad/ 

Doetinchempad 

Afsluiting met palen. Hoe/ivm strooiroute. Snelweg. Palen zijn op dit moment verwijderd 

i.v.m. de strooiroute. Palen worden eind 

april weer terggeplaatst. Er worden geen 

extra palen geplaatst. 

7. Barneveldpad Bochten met grote auto wordt kapotgereden. Zie 2 cirkels op 

tekening. Kaart 6. 

Valt buiten het groot onderhoud. 

Schade wordt doorgegeven aan de 

desbetreffende afdeling, zodat zij de 

schade kunnen herstellen. 

8. Doetinchempad Bomen (profiel van de bestrating) bekijken betere/andere 

verdeling van nieuwe te planten bomen, info bewoner huis 

Het trottoir voor huisnummer 2 t/m 28 

en Edestraat 15 worden gespiegeld met 



Februari 2018         

nummer 13, profiel omruilen overzijde. huisnummer 1 t/m 27. En de bomen 

worden aangebracht volgens getoonde 

presentatietekening. 

9. Doetinchempad De bomen op het Doetinchempad staan veel te dicht bij de 

huizen en/of erfgrens. Wij zouden liever geen bomen meer 

willen! 

De bomen worden aangebracht volgens 

getoonde presentatietekening. 

10. Edestraat Perkje afzetten met gasbuishekje. We handhaven het bloembollen perkje. 

Er komt geen gasbuishekje rondom. 

11. Edestraat Put voert niet af! 

 

 

 

 

Doetinchempad: Banken en prullenbakken weghalen! 

Afwatering wordt tijdens groot 

onderhoud hersteld/verholpen. 

 

 

 

Deze worden weggehaald. 

12. Edestraat Verzoek 2 bomen nog te verwijderen. (Eventueel zuilvorm) 

Eventueel bij ………………….. herplanten. 

 

 

 

Vak P breder maken, geen gras. Is nu ook beplanting. 

De scheve boom voor nr. 46 is reeds 

door noodkap verwijderd. Deze zal 

worden vervangen door een nieuwe 

boom. De 2e boom blijft behouden. 

 

Gehele vak P blijft beplanting. 

13. Edestraat Bij de brug hekwerk zonder gaas Gelderse brug. Het hekwerk zal opnieuw worden 

voorzien van gaas. 

14. Elburgkade Misschien zijn onderstaande opmerkingen al door andere 

gemaakt, maar dat wordt ons dus niet meegedeeld. Een 

gemiste kans. 

 

Oeverpromenade: 

Uiteraard bestrating vernieuwen, verder struiken herplanten 

en niet meer snoeien met 20 graden vorst en met machines. 

Dat overleven ze dus niet zoals u kunt zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zichthoeken worden regelmatiger 

gesnoeid. Waar nodig zal ter plaatse van 

uitzichthoeken de beplanting worden 

verwijderd en verharding of gras  

aangebracht. 
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Grasmaaien gebeurd met enorme machines die stukken 

overslaan, omdat de machine te groot is. Bovendien zijn ze 

niet goed afgesteld. Roets er overheen. Dan komt er nog een 

kleinere, maar ook die slaat stukken over. Kortom, slordig. 

 

De treden van de trapjes bij de brug en de andere treden 

worden ook vergeten. De houten vlonders vervuilen doordat 

de vogels die nog steeds gevoerd worden, meerdere malen 

per dag, hun uitwerpselen daar laten vallen. Een voerverbod 

en handhaving daarvan is noodzakelijk. Verlichting van de 

voetpaden ook. Nu loopt iedereen ’s avonds op de 

fietspaden.  

Perken worden geschoffeld en het onkruid blijft liggen. Een 

regenbui en al het werk is voor niets. 

 

Hoe deze Gemeente na de Floriade het groen wil 

onderhouden is mij een raadsel. 

 

Het riet wordt niet zoals het hoort en een paar jaar geleden 

ook altijd gebeurde in oktober/november gemaaid. In het 

voorjaar komen er nesten in en dan kan het ook niet gemaaid 

worden. 

 

 

Verkeersdrempels: 

Waarom liggen er overal zoveel verkeersdrempels of 

snelheid beperkende verhogingen. B.V.: De Amersfoortweg-

Nijmegenweg. Komende van de Stedendreef ligt er een 

verhoging in de straat, waarom? Er is een bocht en 1 zijweg, 

wat is het nu. De volgende: het fietspad. Nuttig, maar een 

bord met een waarschuwing voor fietsers zou ook voldoen. 

Vaak is daar het groen te hoog en komend van de andere 

kant is er slecht zicht door de betonmuur. Bij de busbaan 

Het grasonderhoud valt buiten het Groot 

Onderhoud. Uw vraag zal worden 

doorgegeven aan de afdeling dagelijks 

onderhoud. 

 

Uw vraag maakt deel uit van het 

Floriade project/Rondje Weerwater. Bij 

een volgende bewonersbijeenkomst 

worden de bewoners wederom 

geïnformeerd over het Rondje 

Weerwater.  

 

Betere verlichting rondom het 

haventje/parkje wordt in de plannen van 

het Groot Onderhoud meegenomen. 

 

 

 

Het maaien van het riet volgt elk jaar 

volgens het vastgestelde maaibeleid. Dit 

zal niet worden aangepast. 

 

 

 

De gemeente Almere streeft er naar om 

de 30km zones ook als zodanig in te 

richten. Dit volgt het landelijk beleid 

voor een 30km inrichting. 

 

De uitzichthoeken in deze wijk worden 

beoordeel door onze verkeerskundige. 

Zichthoeken worden regelmatiger 

gesnoeid. Waar nodig zal ter plaatse van 



Februari 2018         

oké, maar even later alweer een flauwe bocht en ook 1 

zijstraat. De bocht is voldoende om de snelheid te minderen. 

Dan weer een fietspad. Met een smalle doorgang. Parkeren 

langs de weg zou verboden moeten worden. Aan het eind bij 

de Hengelostraat alweer een verhoogde weg, nutteloos, je 

kan er links of rechtsaf en dat is al snelheid beperkend 

genoeg. Ook andere straten hebben onnodige 

drempels/verhogingen. 

 

Deze straten zijn een voorbeeld van onnodige snelheid 

beperkende maatregelen. De enige die er blij mee is, is de 

Kwik-Fit. 

 

Plantsoen voor de Elburgkade: 

Velen van ons hebben al gevraagd om verharding van de 

voetpaden. Eén regenbui is voldoende voor een modderpad. 

Plantsoentje zou beter onderhouden moeten worden, wordt 

jaarlijks rommeliger. 

 

uitzichthoeken de beplanting worden 

verwijderd en verharding of gras 

aangebracht. Er wordt nog bekeken of 

de betonnen muurtjes van de bruggen 

nog aangepast kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

Wij gaan de paden in dit plantsoen 

opknappen. Dit doen we door het 

aanbrengen van stenen of tegels. 

 

 

15. Enschedepad Achteruitgang graag betegelen, maar ook verlagen ivm 

toegankelijkheid met schootmobiel en rollator. 

 

 

 

 

 

Graag iets doen (of zelfs weghalen) van het groen aan de 

achterkant tussen beide huizen. 

De trottoirs worden meegenomen in het 

groot onderhoud. Waar nodig worden 

extra invaliden op-/afritten aangelegd. 

De trottoirs worden uitgevoerd in 

nieuwe tegels zodat deze vriendelijker 

in gebruik zijn. 

 

Groen wordt vervangen en een nieuw 

achterpad wordt aangelegd. 

16. Enschedepad Mail 12-10-2017, reactie inloopbijeenkomst fase 2. 

Op de inloopbijeenkomst 09-10 jongstleden hebben we 

gesproken met heer De Wit over een aantal zaken en 

verzocht ons dit op papier te zetten. 

 Het riool dat door het Enschedepad loopt. 

 

Voorafgaand aan onze werkzaamheden 

wordt in geheel Stedenwijk een 

rioolinspectie uitgevoerd. Mogelijke 

herstelwerkzaamheden zijn voor de start 
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 De staat en capaciteit van het riool. 

 De hoogte van het riool ten opzichte van de 

woningen, gezien de straat aanzienlijk is verzakt in 

de jaren. 

 Het hofje dat tussen de straten van het Enschedepad, 

Zwolleweg en de Almelostraat bevindt. 

 Het hofje is na 36 jaar behoorlijk verzakt, ± 50 cm 

ten opzichte van de woningen. 

 

 

 Staat maar 1 speeltoestel in terwijl er aardig wat 

kinderen altijd in het hofje spelen. 

 

 

 De Almelostraat, het is een doorloop route van 

leerlingen van het Echnaton over een te smalle stoep 

naar de bushalte bij het Raaltepad. 

 De doorloop geeft een onveilige situatie met verkeer 

en laten een spoor van rommel achter. 

 Optie voor een bushalte naast de school, daar is een 

groenstrook en zou een betere locatie zijn. 

 

van het groot onderhoud uitgevoerd. 

 

Als er geen zelfbeheer contract is 

afgesloten nemen wij het mee in groot 

onderhoud en kijken ter plaatse hoe ver 

we omhoog gaan. Alle 

hofjes/achterpaden worden herstraat, 

dus slechts minimaal opgehoogd. 

 

Op deze locatie vindt geen uitbreiding 

plaats van de huidige speelplek. 

 

 

Het voetpad wordt verbreed. 

  

 

17. Enschedepad  Nou, ik vond de info die wij kregen voldoende en heb geen 

reactie van betekenis. Alleen hoop ik dat alles verhoogd kan 

worden (bestrating) en dat er geen hoge bomen komen in de 

binnentuinen/groen. 

De bestrating wordt meegenomen in het 

groot onderhoud. 

Met het nieuwe ontwerp hebben wij 

goed gekeken of de geplande boom de 

juiste boom is voor de locatie. Daarbij 

hebben we rekening gehouden met de 

groeiplaats, de groeisnelheid en de 

ruimte. 

18. Harderwijkoever Graag prullenbakken bij parkeerplaats waar ouders wachten 

voor school. Wij maken vaak schoon en er wordt veel afval 

uit auto’s gegooid. 

Op deze locatie worden geen 

prullenbakken bijgeplaatst. 
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19. Hengelostraat  Onderhoud Gemeente schuine zijde trottoir van ± nr. 18 tot 9 

(hoek Wapen Almere). 

B.V. 1x maal in/een bepaalde tijd aangeven/ons in kennis 

stellen. Kunnen we de auto’s weghalen voor onderhoud, 

i.v.m. schade auto’s als ze met machine rondloopt. 

Met de uitvoering van de 

werkzaamheden wordt hier rekening 

mee gehouden. 

20. Nijmegenweg  Parkeervak iets langer/dieper. Achterkant auto steekt over de 

weg. Uitstap tegel 40x60 langs haag. 

Steeg 24 -26 Nijmegenweg enorm gat. 

Het voetpad wordt breder gemaakt, 

waardoor de parkeerplaatsen dieper 

worden. De hagen worden niet 

verwijderd en daardoor is er geen 

mogelijkheid voor uitstaptegels.  

21. Nijmegenweg  Gaarne nog een parkeerplaats aanleggen op de 

Apeldoornstraat ter hoogte van de nrs. 1 en 2. Er blijft ook 

nog genoeg gras over mijn inziens. 

Hier wordt één extra parkeerplaats 

aangelegd. 

22. Nijmegenweg Graag verlichting in de steeg tussen Nijmegenweg 24 en 26. 

 

 

 

 

 

Betere drempels voor de Nijmegenweg i.v.m. snelheid en 

rijgedrag van auto’s. 

Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst 

in hofjes en achterpaden. De bewoners 

worden geadviseerd om zelf verlichting 

te plaatsen aan uw schuur. 

 

Drempels worden opnieuw aangelegd 

landelijke norm 30 km zone. 

23. Nijmegenweg Ik zou graag de volgende dingen zien in onze wijk. 

Gele stoeprand oneven kant Nijmegenweg wegens 

voortdurende parkeerirritaties en gevaarlijke situaties. Beter 

overzicht voor auto’s en meer verkeersdrempels, 30 km zone 

voor de hele wijk. 

Verkeer voor Islamitische school via Rotterdamweg 

wegleiden en grote verkeershinder daarmee verminderen.  

 

 

 

 

 

Er vindt inmiddels overleg plaats met de 

school om de overlast voor bewoners zo 

veel mogelijk te beperken. 

 

De Nijmegenweg ligt echter niet bij de 

school. Het aanbrengen van gele 

belijning valt in principe onder de 

afdeling Verkeer en Vervoer. Indien 

akkoord zal de gele belijning worden 

aangebracht door de aannemer van het 

Groot Onderhoud. 
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Betere verlichting en meer afvalbakken, betere 

verzamelplaatsen kliko’s.  

 

Ook de Hengelostraat wordt gebruikt als racebaan, daardoor 

meer slijtage en gevaarlijke situaties. 

 

 

 

 

Rood-witte palen terug op Enschedepad. 

 

 

 

 

 

Verlichting gangen hofjes, die nu als open toilet worden 

gebruikt. 

 

 

 

 

Meer Veiligheid Raaltepad/Hilversumpad. 

 

 

 

Op deze locatie worden geen 

prullenbakken bijgeplaatst. 

 

Op enkele punten in de Hengelostraat 

vinden aanpassingen plaats, zo worden 

uitzichthoeken aangepast en drempels 

opnieuw bestraat. Dit alles om de 

veiligheid te vergroten. 

 

Palen zijn op dit moment verwijderd 

i.v.m. de strooiroute. Palen worden eind 

april weer teruggeplaatst. Er worden 

geen extra palen geplaatst. 

 

Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst 

in hofjes en achterpaden. De bewoners 

worden geadviseerd om zelf verlichting 

te plaatsen aan hun schuur. 

 

Op enkele punten in het Raaltepad en 

Hilversumpad vinden aanpassingen 

plaats, zo worden uitzichthoeken 

aangepast en drempels opnieuw 

bestraat. Dit alles om de veiligheid te 

vergroten. 

24. Oldenzaalstraat Graag de hele grote boom op het hofje (achter 

Oldenzaalstraat/Nijmegenweg/Enschedepad) verwijderen. 

De boom is heel breed, te hoog, geeft veel schaduw en 

neemt licht weg etc.. 

 

 

 

 

De boom is zowel door de gemeente 

Almere als door een onafhankelijk 

bureau beoordeeld als gezond en veilig. 

De gemeente is terughoudend in het 

verwijderen van gezonde en veilige 

bomen. De bomen zal daarom niet 

worden verwijderd. 

De bomen worden weer gesnoeid in de 
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volgende snoeironde. Dit vindt plaats na 

het groot onderhoud. 

25. Raaltepad Vraag: Hofje tussen Raaltepad, Enschedepad, 

Oldenzaalstraat wordt tafeltennistafel weggehaald. Er komt 

niets voor terug. De buurt is langzamerhand verjongd met 

veel jonge kinderen. ( 0-6 jaar). Willen jullie s.v.p. een 

speeltoestel (bijv. glijbaan) plaatsen? 

Please? 

Vanwege de slechte staat van de 

tafeltennistafel wordt deze verwijderd. 

 

Er is voldoende speelgelegenheid in de 

buurt. Er worden geen extra 

speelobjecten geplaatst. 

26. Raaltepad Graag verwijderen: 

De boom voor het pand van Raaltepad 31/33. 

De reden: 

 Er is gebleken dat boom valgevaar i.v.m. takken 

oplevert voor de mensen en het pand. 

 De wortels trekken de straat aanzienlijk scheef. 

 Eerder is eenzelfde soort boom op een 

kinderdagverblijf gevallen. Dit risico bestaat voor 

ons pand ook gezien de soort boom. 

De boom is zowel door de gemeente 

Almere als door een onafhankelijk 

bureau beoordeeld als gezond en veilig. 

De gemeente is terughoudend in het 

verwijderen  van gezonde en veilige 

bomen. De boom zal daarom niet 

worden verwijderd. 

 

De bomen worden weer gesnoeid in de 

volgende snoeironde. Dit vindt plaats na 

het groot onderhoud. 

 

Problemen met boomwortels wordt 

minder door deze snoeiwijze. 

27. Zutphenstraat Hoek Zutphenstraat t.h.v. 2 ruimer in U. Vanwege handhaving van de huidige 

bomen is deze bocht nauwelijks te 

verruimen. In de uitvoering van het 

werk wordt gekeken of het mogelijk is 

om deze bocht ruimer te maken.  

28. Zutphenstraat Boom achter 9 is al eerder een rondvraag geweest, dat dan 

dun gesnoeid zou worden. Sterk terug. 

Terugsnoeien van deze boom is niet 

meer mogelijk en deze boom zal worden 

verwijderd. 

29. Zutphenstraat Reeds besproken met heren van Van der Weerd en van de 

Gemeente Almere om de boom in plantsoen op hofje achter 

nr. 9/11/13 te verwijderen. Op mijn adres Zutphenstraat 9 

Terugsnoeien van deze boom is niet 

meer mogelijk en deze boom zal worden 

verwijderd. 



Februari 2018         

hoog de boom zomers ± 4 mtr over mijn achtertuin. Er heeft 

een groenspecialist van Gemeente gekeken en heeft 

aangegeven dat de “…………………………”niet ingekort 

kon worden. 

 

Ik waardeer de inloopmiddag zeer. 

 

30. Zutphenstraat We hebben ontzettend veel last van brommers en fietsers 

over de stoep richting Nijmegenweg.  

Graag verlichting in de laantjes wegens blowende jeugd 

overlast. 

Er worden maatregelen getroffen om de 

snelheid te beperken. 

31. Zwolleweg Mijn vraag gaat over de boom die in het binnenhof 

tegenover perceel num. 46 bij onze achtertuin staat. De 

wortels van de boom komen onze tuin binnen en wij moeten 

elke dag de tuin schoonvegen. Door de troep die van de 

bomen komt. En bij zware storm hopen we dat hij blijft 

staan. Maar we krijgen grote takken tegen onze schuifpui 

aan. We hebben meer last, dan plezier van de boom. 

Op deze vraag kan nog geen antwoord 

worden gegeven.   

 

32. Onbekend adres In het haventje graag de lichtmast van “Het rondje 

Weerwater” meenemen. 

Er wordt extra verlichting aangebracht 

rondom het haventje in groot 

onderhoud. 

Gelijkwaardig aan de al reeds 

aanwezige verlichting. 

 

 

 

 

 

 


