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Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, Fase 3 

 

Reactieformulieren binnengekomen op de Extra bewonersbijeenkomst van 8 mei 2018. 

 
Hieronder de reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. 

Wij hebben geprobeerd om deze op te nemen in de  nieuwe plannen, als dat technisch of financieel mogelijk was. 

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

“Bomenkader”. De antwoorden en reacties op de bewonerswensen zijn nog voorlopig. Na de 2e bewonersbijeenkomst van 9 oktober 2018 worden de 

laatste aanpassingen gedaan en is het plan definitief. 

 

NR. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 

1.  Maastrichtkwartier Inzake het “Rondje Weerwater”: 
Ik vind het niet nodig en storend dat er een fietspad langs 
het Weerwater/Maastrichtkwartier komt. Er loopt al een 
fietspad tussen het plein en de Vaalsgracht. Een gravel of 
grindpad is oké. 
 
Een nieuwe boom plaatsen ter vervanging van de boom 
vooraan, die wordt omgezaagd. Eventueel ook op andere 
plekken nieuwe bomen plaatsen waar ooit bomen 
stonden. 
 
S.V.P., Geen pasjes voor de ondergrondse vuilcontainers. 

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade project/Rondje 
Weerwater. Bij een volgende bewonersbijeenkomst 
worden de bewoners wederom geïnformeerd over het 
Rondje Weerwater.  
 
 
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
 
 
Er komen geen pasjes voor de ondergrondse 
vuilcontainers. 

2.  Maastrichtkwartier Algemeen onderhoud groen erg slecht. 

 

 

 

 

Speellocaties liggen erg laag. 

 

Op de site van de Gemeente Almere vindt u informatie 
over de keuzes in onderhoud en beheer. 
www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/keuzes-in-
onderhoud   
 
De speellocaties worden aangevuld met houtsnippers. 
 

http://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/keuzes-in-onderhoud
http://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/keuzes-in-onderhoud
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Muurschilderingen op flat. Deze vraag is voor de Woningcorporatie “De Alliantie”. 

3.  Maastrichtkwartier Herstel drempels bij Busbaan (Beton). 
 
 
Boomhoogte verminderen/uitdunnen. 
 
 
 
Laadpaal elektrische auto’s. 1-22-7091. 
 
 
 
 
Gladtrekken fietspad t.h.v. kruising. 
 
 
 
Behouden Maastrichter plantsoen. 
 
 
Naambord Maastrichtkwartier. 
 
 
Hoogspanning onder de grond. 

De drempels worden meegenomen in het Groot 
Onderhoud. 
 
Er kan een beheers dunning noodzakelijk zijn ten gunste 
van de te handhaven bomen. Deze zal dan plaatsvinden 
voor het uitvoeren van het Groot Onderhoud in Fase 3. 
 
Op de site van de Gemeente Almere vindt u informatie 
over oplaadpunten voor elektrisch vervoer in Almere. 
www.almere.nl/wonen/verkeer-en-vervoer/elektrisch-
vervoer  
 
Er wordt nader gekeken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. Deze plannen worden gepresenteerd op de 2e 
Bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
Er komt een nieuwe herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e Bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
Tijdens het uitvoeren van het Groot Onderhoud wordt 
bekeken of er straatnaambordjes ontbreken. 
 
Voor vragen over de hoogspanning moet u zich richten tot 
TenneT. 
 

4.  Brunssumstraat  Parkeerhofje plekken verbreden, nu erg krap. 
 
 
 
 
 
 

We hebben de norm maat voor parkeerplaatsen 
nagekeken en deze is 2,30 m’ breed. Indien de huidige 
parkeerplaatsen smaller zijn worden ze verbreed naar   
2,30 m’. 
 
Er kan een beheers dunning noodzakelijk zijn ten gunste 
van de te handhaven bomen. Deze zal dan plaatsvinden 

http://www.almere.nl/wonen/verkeer-en-vervoer/elektrisch-vervoer
http://www.almere.nl/wonen/verkeer-en-vervoer/elektrisch-vervoer
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Uitdunnen bomen Hofje Brunssumstraat 18/32. voor het uitvoeren van het Groot Onderhoud in Fase 3. 

5.  Hoensbroekstraat Hek langs busbaan (achterzijde) is gedeeltelijk niet meer 
begroeit. Graag deze weer met groen aanplanten. 

Op deze locatie komt nieuwe beplanting. 

6.  Heerlenstraat Het honden uitlaat gebied achter de Heerlenstraat is niet 
meer beloopbaar, vanwege omleggen busbaan en aanleg 
sloot. Pas is/wordt niet meer onderhouden en ligt vol met 
rotzooi. 

Het terrein moet nog worden afgewerkt. 

7.  Geldropstraat Heg Rijenpad te hoog voor kind en rolstoel. 
 
Door verzakking bedrijven met rolstoel niet meer 
toegankelijk.  
Trottoir niet toegankelijk voor rolstoel. 

De zichthoeken worden gesnoeid. 
 
Dit wordt meegenomen in het Groot Onderhoud. 

8.  Venraystraat Bomen achter de woning in het hofje nemen veel licht weg 
en zorgen voor “rotzooi”. 
 
Rotterdambrug heeft door betonnen wand weinig/slecht 
uitzicht op het fietspad. 
 
 
Onderhoud in het hofje is zéér beperkt en het oogt 
rommelig. 
 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
Zie eerder 
Er wordt nader gekeken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. De plannen worden gepresenteerd op de 2e 
Bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
Er kan een beheers dunning noodzakelijk zijn ten gunste 
van de te handhaven bomen. Deze zal dan plaatsvinden 
voor het  uitvoeren van Groot Onderhoud in Fase 3. 

9.  Venraystraat Kinderen gaan via de balk aan de takken hangen, wat 
gevaarlijk is. Vanaf 1983 zijn deze nog nooit gesnoeid. 
Balk en klimrek graag weghalen, trekt hangjongeren aan. 
Er zijn veel opstaande tegels als je naar de achterkant van 
de woningen wil. 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 

10.  Geldropstraat  Bereikbaarheid Fokuswoningen i.v.m. rolstoelen e.d..  
 
 
 
Boom vervangen voor soort met minder overlast. (Rotzooi, 
stank en allergie.) 

Er wordt nader gekeken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. De plannen worden gepresenteerd op de  
2e Bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
De bomen blijven staan. 
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Snelheid van de auto’s te hoog. 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e Bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
 

11.  Geldropstraat Perkje graag behouden met bomen. 
 
 
 
Achterpad is erg donker. 
 
 
 
Slechte afwatering. 

De bomen blijven staan. 
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3 
 
Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
verlichting te plaatsen aan hun schuur. 
 
Wordt meegenomen in het Groot Onderhoud. 

12.  Valkenswaardstraat Boom vernieuwen. 
 
 
Meenemen met straten en stukje aanstraten (Collectieve 
ruimte). 
 
Snelheid. 

Bomen aan voorzijde nr. 20 worden vernieuwd. 
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e Bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
Wordt meegenomen in het Groot Onderhoud. 
 
 
Er wordt nader gekeken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. De plannen worden gepresenteerd op de  
2e Bewonersbijeenkomst Fase 3. 

13.  Rijenpad Bomen langs fietspad weg i.v.m. bende en wortels onder 
stoep/fietspad. Daardoor erg ongelijk en gevaarlijk. 
Desnoods jonge aanplant. 
 
Verlichting achter Rijenpad 12, i.v.m. drugs dealen en 
roken. Waardoor je niet meer in de tuin kan zitten. 
Struiken i.p.v. gras achter nr. 12. 

Bestaande bomen worden verwijderd. 
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze word 
gepresenteerd op de 2e Bewonersbijeenkomst Fase3. 
 
Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
verlichting te plaatsen aan hun schuur. 
 

14.  Helmondstraat Geeft aan dat Helmondstraat 46 slecht is verlicht, vanwege 
aanwezige verlichting die achter de woning staat. 

Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
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Bomen zijn veel te hoog en te breed. Verzoek om deze te 
snoeien of vervangen voor kleinere. 

verlichting te plaatsen aan hun schuur. 
 
Er kan een beheers dunning noodzakelijk zijn ten gunste 
van de te handhaven bomen. Deze zal dan plaatsvinden 
voor het uitvoeren van het Groot Onderhoud Fase 3. 

15.  Geldropstraat In het plantvak achter huisnr. 13 en 15 zit erg veel onkruid, 
deze graag opknappen, weghalen of vervangen. 

Dit valt onder het Dagelijks Onderhoud van de Gemeente 
Almere, voor opmerkingen kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 14036. Op de site van de Gemeente 
Almere vindt u informatie over de keuzes in onderhoud en 
beheer. 
www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/keuzes-in-
onderhoud-en-beheer  
 

16.  Rijenpad Groen achter Rijenpad 16, in kadaster kijken wie de 
eigenaar is. Graag dit perceel onderhouden. 
 
Hofje verlichten, door de bomen erg donker. 

De woningcorporatie “De Alliantie” is verantwoordelijk 
voor het groen. 
 
Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
verlichting te plaatsen aan hun schuur. 

17.  Helmondstraat Invalideoprit zit bij de C.O.P. en is erg steil. Deze graag 
toegankelijker maken voor de bewoners. 
 
Bomen naast de woning zijn erg groot en geven veel 
overlast. De tegels liggen hierdoor veel te hoog en de 
zonnepanelen krijgen te weinig zon. 
 
I.P.A. Helmondstraat. 
 
 
 
 
Aanpassing deuropener en verlichting. 

Dit wordt meegenomen in het Groot Onderhoud. 
 
 
Er kan een beheers dunning noodzakelijk zijn ten gunste 
van de te handhaven bomen. Deze zal dan plaatsvinden 
voor het uitvoeren van het Groot Onderhoud Fase 3. 
 
Een I.P.A. op deze locatie is niet mogelijk. De reden is, dat 
het om een familielid van de bewoner gaat en deze is niet 
woonachtig is op dit adres. 
 
Het sociale wijkteam van de Gemeente Almere neemt 
contact op met deze bewoners. 

18.  Dongepad Boom handhaven.  Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 

http://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/keuzes-in-onderhoud-en-beheer
http://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/keuzes-in-onderhoud-en-beheer
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Hagen te hoog  i.v.m. zicht.  
Gevaarlijke fiets T-splitsing. Fietsers van rechts krijgen 
geen voorrang. 
Aan de overzijden mogen de bomen weg, zijn groot 
genoeg. 

gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 

19.  Eindhovenstraat Boom graag verwijderen. 
Groen behouden. 
 
 
C.O.P. wordt gebruikt om te parkeren. 
 
 
 
Wordt gebruikt als honden uitlaatplaats. (Stank.) 

Er wordt nader gekeken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. De plannen worden gepresenteerd op de  
2e Bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
Voor vragen over de C.O.P. moet u bij de afdeling Reiniging 
zijn. Reiniging dient de bewoners goed te infomeren, bijv. 
door bordjes te plaatsen met de ophaaldatums. 
 
De overlast van honden kunt u melden bij de afdeling 
Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) (14036 
telefonisch). 

20.  Bredaweg Graag de drempel t.h.v. huisnr. 1 behouden. Er worden tijdens het uitvoeren van Groot Onderhoud 
geen drempels weggehaald. 
 

21.  Boxtelplein Hagen rondom plein te hoog. 
 
 
 
 
Geen parkeerdruk ervaren. 
 
Bredaplein wordt gebruikt als sluiproute. 

De te behouden hagen worden teruggesnoeid naar 60 cm 
hoog. De laatste jaren is de frequentie van het dagelijks 
onderhoud omlaag gegaan. Voor opmerking op suggesties 
kunt u contact opnemen via 14036 (telefonisch). 
 
Er komen geen extra parkeerplaatsen. 
 
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 

22.  Eindhovenstraat Moestuin over busbaan, veel overlast van opstallen. 
Voorstel van bewoners om Laurier te plaatsen. 

Gemeente Almere neemt contact op met de 
aannemerscombinatie Parkway6, om deze overlast te 
bespreken. 

23.  Bredaweg In de middenberm bomen later terugkomen. 
Kruisingsvlak met Valkenswaardstraat verhogen. 

Er wordt nader gekeken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. De plannen worden gepresenteerd op de 2e 
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Inkorten van midden groenstrook eventueel van 3 naar 2 
bomen. 

Bewonersbijeenkomst Fase 3. 

24.  Eindhovenstraat C.O.P. wordt gebruikt als parkeerplaats. Voor vragen over de C.O.P. moet u bij de afdeling Reiniging 
zijn. Reiniging dient de bewoners goed te informeren, bijv. 
door bordjes te plaatsen met de ophaaldatums. 
 

25.  Oosterhoutstraat Lichtmast op tekening LM verwijderen. 
 
 
 
 
Honden uitlaatplaats in het “Spanningsveld”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleid Berenklauwen. 

Er wordt nader gekeken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. De plannen worden gepresenteerd op de 2e 
Bewonersbijeenkomst Fase 3. Lichtmasten voorzijde 
blijven staan. 
 
Er komt geen honden uitlaatplaats op locatie 
“Spanningsveld”. 
Op de site van de Gemeente Almere kunt u een 
hondenkaart vinden. Op de hondenkaart is met gekleurde 
vlakken aangegeven waar in Almere: 

 Honden wel of niet mogen komen; 

 Honden wel of niet moeten worden aangelijnd; 

 Uitwerpselen wel of niet moeten worden 
opgeruimd. 

www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart 
 
De overlast van honden kunt u melden bij de afdeling 
Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) (14036 
telefonisch). 
 
De groeiplaatsen van de reuzenberenklauw staan op kaart. 
Aan het begin van het groeiseizoen worden de 
groeiplekken langsgelopen en wordt de aanpak bepaald: 

1. Niets doen; 
2. Rand maaien; 
3. Uitspitten / uitgraven. 

26.  Oosterhout Inrit parkeerplaats op eigen erf te steil. Eigen terrein valt buiten het Groot Onderhoud. 

http://www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart
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Dumping aanhanger parkeerplaats. 
 
Graag het groen behouden. 

 
U kunt contact opnemen met de afdeling Reiniging. 
 
Er wordt nader gekeken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. De plannen worden gepresenteerd op de 2e 
Bewonersbijeenkomst Fase 3. 

27.  Bredaweg Vanaf drempel naar brug is een racebaan. 
 
Speelplaats behouden, wordt veel gebruikt door kinderen. 

 Schommel en extra bank plaatsen 
Boom bekijken i.v.m. overlast. Op de speelvoorziening 
boom verwijderen en kleine boom plaatsen. 
Schommel in Oosterhoutstraat 69 wordt bijna niet 
gebruikt. 
 
Graag verlichting in het Hofje, er is nu geen verlichting. 
 
 
 
Boten bij de steiger die gezonken zijn graag verwijderen. 
 
 
 
Meer onderhoud aan het talud. Staan erg veel 
brandnetels. 

Het blijft bij één verkeersdrempel. 
 
De speelplaats blijft voorlopig behouden in de vorm zoals 
deze nu aanwezig is. 
 
 
 
 
 
Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
verlichting te plaatsen aan hun schuur. 
 
De overlast kunt u melden bij de afdeling Vergunning, 
Toezicht en Handhaving (VTH) (14036 telefonisch). 
 
 
De laatste jaren is de frequentie van het dagelijks 
onderhoud omlaag gegaan. Voor opmerking op suggesties 
kunt u contact opnemen via 14036 (telefonisch). 
 

28.  Oosterhoutstraat Graag zouden wij een voorstel doen voor het verwijderen 
van een aantal bomen op het pleintje aan de 
Oosterhoutstraat. Na wat navraag aan een aantal 
bewoners is naar voeren gekomen dat men erg veel hinder 
ondervind van de bomen.  
We zijn allemaal voor een groene wijk, daarom wonen wij 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
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hier met veel plezier. Maar het groen moet wel 
onderhouden worden. De bomen aan de Oosterhoutstraat 
zijn inmiddels zo groot dat het er teveel zijn voor deze 
oppervlakte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


