
Versie 3.5, 11-12-2018

Groot Onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, Fase III.

Reactieformulieren binnengekomen op de 2e Bewonersbijeenkomst Fase III op 9 oktober 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. Tijdens de 3e 

Bewonersbijeenkomst Fase III op 22 januari 2019 wordt de definitieve tekening gepresenteerd.
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Boxtelplein Gaarne de Picknicktafel in de hoek bij nr 1 vanwege drugsoverlast

Vuilnisbak is wisselpunt van drugs

1 Picknicktafel verplaatsen naar het midden van het plein. Richting bestaande boom op de 

tekening. Verharding eronder aanbrengen.

Boxtelplein Ik woon op het Boxtelplein 25 en woon daar al 35 jaar (met plezier). Destijds heb ik het huis uitgekozen, omdat het een 

tuin op het zuiden heeft. Ik hou heel erg van groen en heb een groene voortuin en groene  achtertuin (dus geen betonnen 

tuin) en hou ook erg van zon (mijn tuin ook).  Bij mijn achtertuin staat een boom die inmiddels zo groot is geworden dat 

hij al het zonlicht tegen houdt en mijn tuin dus in de schaduw van deze boom ligt. Ik moet er niet aan denken hoe groot 

de boom over 10 jaar is. Prachtig in een bos, maar niet in een woonwijk. Mijn verzoek is om deze boom of te kappen of 

enorm te snoeien.

 Op het Boxtelplein staan ook bomen die inmiddels veel te groot zijn geworden voor een pleintje. De wortels duwen de 

straattegels omhoog en ze nemen veel zonlicht weg. Een boom voor nr. 26 is al gekapt omdat hij de storm niet heeft 

overleeft. Te gevaarlijk. Mijn verzoek is om de bomen bij de huizen te kappen en er andere bomen voor in de plaats te 

zetten. In de kruidenwijk is dat prachtig opgelost.

1 Gezonde bomen handhaven. Eventueel snoeien. De definitieve plannen worden 

gepresenteerd op de 3e Bewonersbijeenkomst Fase III.

Bredaweg Boom achter nummer 18 brak een tak af.

Achter nummer 4 de boom nakijken.

Schommel die langs Gilzenpad mag wel bij ons op het plein bredaweg 10.

1 1 Boom wordt gesnoeid. Boom achter nr. 4 wordt nagekeken. Gezonde bomen worden 

niet verwijderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De schommel wordt niet verplaatst.

Bredaweg Bij vorige renovatie bij alle stegen en straten 1/2 tegel bezuinigd dus rand aarde over --> onkruid.

Graag weer aansluitend leggen, geeft buurt nette betere aanblik. Hebben toch al naam "achterstands"wijk te zijn.

1 De achterpaden worden aangevuld/opgevuld tot aan de schuurtjes.

Brunssumstraat uit de plannen blijkt dat de boom tegenover Brunssumstraat 40, naast de parkeerplaats blijft staan. Door de vogels in 

deze boom is er extreem veel overlast en is de naast gelegen parkeerplaats onbruikbaar. Aangezien er ook geen 

parkeerplaatsen bij komen geeft dit geen toegevoegde waarde. Voldoet de hoeveelheid parkeerplaatsen na de renovatie 

nog wel met de huidige verkeersnorm?

1 1 Zonder verzoek voor extra vakken worden deze niet aangelegd. Op deze locatie is 

overigens geen ruimte voor extra vakken. De norm blijft gelijk, alleen het aantal auto's is 

gestegen. De gehandhaafde boom zal worden gesnoeid.

Brunssumstraat Graag nog bekijken voor de mogelijkheid om een snelheidsdrempel aan te brengen thv Brunssumstraat 21. Door de 

lengte van de straat is de snelheid van de gem. bestuurder erg hard.

1 T.h.v. het kruisingsvlak tussen nr. 17 en 21 wordt een snelheidsdrempel aangelegd.

De Fantasie Brug bij fantasie verplaatsen naar gat bij Stedenwijk. Dit verbeterd met name de situatie in Stedenwijk. 1 Uw vraag maakt deel uit van het “Floriade project/Rondje Weerwater”. Bij een volgende 

bewonersbijeenkomst worden de bewoners wederom geïnformeerd over het “Rondje 

Weerwater”. 

Deurnestraat Graag de bomen achter nummer 6 weg.

Reden is wildgroei en kan nu niet genieten van de achterste stuk tuin zonder dat ik eikels, blad in mijn tuin heb. Ik heb het 

moeten kopen dan wil ik er ook van genieten. De bomen worden niet onderhouden en zijn geen officiele bomen van 

gemeente.

Dus kort samengevat ik heb overlast ervan.

1 Bomen die dicht op de erfgrens staan, kunnen worden verwijderd. Deze strook is 

ingericht als bosplantsoen. Vanuit het G.O. wordt contact opgenomen met het 

Groencollectief over deze locatie.
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Deurnestraat Als ik het goed heb gezien blijft de rij eiken achter de Deurnestraat volledig staan. Daar zijn de natuur en ik superblij mee. 

In het veldje naast de Veldhoek wordt wel erg veel weggehaald. De buurvrouw op de hoek heeft jammergenoeg gezorgd 

voor de aanstaande kap van 2 mooie eiken en de andere bomen die moeten verdwijnen op dit veld, daarvan is misschien 

de reden dat hier een natuurspeelveld komt. Het gaat oa om een populier. Men vergoelijkt nu de kap met de opmerking 

dat de speelelementen van de gekapte bomen worden gemaakt maar bomen zijn levend heel wat meer waard.

Dan aan de andere kant van de Veldhoek. Daar staan een aantal Japanse Kersen als ik het goed heb. Deze zijn volgens mij 

gekandelaberd (raar woord maar je snapt wat ik bedoel) en die staan ook op de lijst om gekapt te worden. Snap ik echt 

niet. Niemand heeft daar last van.

Dan staan er, volgens mij een zestal elzen die ook neergehaald worden. Deze staan tussen de twee parkeerplekken schuin 

tegenover de Veldhoek. Weet je wat daarvan de reden is? Wordt een hele kale boel daar.

Bij mij voor het huis blijft de boom staan als ik het goed heb gezien maar de twee daarnaast worden weggehaald. Heeft 

dat met die kroon te maken? En de kleine wilgjes verderop in de Deurnestraat blijven staan toch?

En als laatste worden er een aantal bomen gekapt op het speelveld aan de andere kant van de Deurnestraat. Wat is daar 

de reden van en hopelijk zijn dit niet de Walnoten en komen er weer bomen voor terug.

1 Slechte bomen worden verwijderd. Bomen die overlast veroorzaken worden ook 

verwijderd. De bomen (Eiken) van deze omvang staan te dicht op de erfgrens. De 

Japanse Kers en de 6 tal Elzen zijn ziek. Vanuit het G.O. wordt contact opgenomen met 

het Groencollectief over deze locatie.

Dongenpad Graag voetpad bij nr 2 doortrekken met groen (heg). 1 De haag op deze locatie kan worden doorgetrokken.

Eindhovenstraat Welke beplanting komt er in vak Z?

Bij Eindhovenstraat thv 48/50/52 word er dagelijks op het groenstrook geparkeerd, in de bocht, er is geen zicht op de 

speeltuin en kinderen spelen rond de auto.

1 1 Beplanting Vak Z: Bosplantsoen. Op de groenstrook in de bocht worden 

bochtbeschermingsblokken geplaatst.

Eindhovenstraat Boom hangt over achtertuin wordt deze gesnoeid? --> Bij gehouden. Ik wil dat deze gesnoeid wordt

Perkje achter huis aan busbaan moet ook bijgehouden worden. Het wordt namelijk erg donker in huis.

1 1 De boom wordt gesnoeid.

Eindhovenstraat Geen beplanting achter nr 48 in openbaar gebied 1 De heesters worden solitair aangeplant. Er is gekozen voor lage beplanting            (1 m').  

Achterpaden blijven gehandhaafd.

Eindhovenstraat Ik kwam voor de enorme bomen aan het Gilzenpad. Ik zie dat de drie grootste bomen worden verwijderd. Ik hoor tevens 

dat dit medio maart 2019 gaat plaats vinden.

Ik verwacht tevens, dat ook de groen aanplant onder deze bomen wordt aangepakt. 

Tot slot hoop ik, dat we tot die tijd geen zware storm meer krijgen. Als er namelijk wat gebeurd mbt omvallende bomen 

op mijn huis, stel ik de Gemeente Almere aansprakelijk. Verder succes met het onderhoud!

1 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op deze locatie wordt er ook naar de staat 

van de hagen gekeken.

Focuswoningen Geldropstraat 2, 16, 17, 28, 29 en 42

Helmondstraat 1, 2, 15, 17, 18, 28, 33 en 42

Udenstraat 17 en 21

Focuswoningen Bij bijna al deze woningen is er op dit moment direct voor of naast de woning een parkeerplaats gerealiseerd. Enige 

uitzonderingen op dit moment zijn de woningen Geldropstraat 2 en 42. Het ook na het onderhoud (opnieuw) realiseren 

van een extra ruime (zowel breed als diep) parkeerplaats bij alle 15 woningen blijkt van groot belang. Rolstoelgebruikers 

zijn immers voor vervoer vaak afhankelijk van speciale vervoersvoorzieningen waaronder bijvoorbeeld rolstoelbussen met 

een achterklep die uitgeklapt moet worden en/of een zijdeur waar een drempelplaat uitgeschoven moet worden. Wel is 

bij deze parkeerplekken van belang om te zorgen, dat deze heel duidelijk (veel duidelijker dan nu) als 

invalidenparkeerplekken worden aangeduid. Zodat voor zowel bewoners als bezoekers duidelijk is, dat dit geen "vrije" 

parkeerplekken zijn.

1 Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats, dient u een geldige 

gehandicaptenparkeerkaart te hebben. 

Als u kunt parkeren op uw eigen terrein of in uw garage, komt u niet in aanmerking voor 

een gehandicaptenparkeerplaats. 

Passagiers kunnen meestal voor de deur worden afgezet en komen daarom alleen in 

uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats. 

Bijvoorbeeld als er sprake is van een onveilige verkeerssituatie of als de passagier niet 

alleen gelaten kan worden.

https://wijkteams.almere.nl/fileadmin/user_upload/Aanvraagformulier_gehandicapten

parkeerplaats.pdf Focuswoningen De op dit moment nog aanwezige parkeerplaats bij het kantoor Helmondstraat 15 hoeft overigens niet terug te komen, 

aangezien hier geen gebruik van wordt gemaakt, mede omdat dit de toegang tot het kantoor te veel belemmerd.

1 Deze parkeerplaats wordt opgeheven.

Focuswoningen Bij alle genoemde woningen en bij het kantoor is de hellinghoek van de voordeur naar de straat op dit moment veel te 

steil. De ideale hellinghoek om bij de herbestrating aan te houden is 2%. Als deze stukjes straatwerk voor deze 15 

woningen en het assistentie-kantoor bij de herbestrating meegenomen zou kunnen worden, zou dat heel fijn zijn. Bij de 

huidige situatie is de mogelijkheid om veilig met handrolstoel of trippelstoel te verplaatsen van voordeur naar straat of 

andersom echt in het geding.

1 Straatwerk op openbaar terrein wordt opgehoogd, bewoners dienen zelf te zorgen voor 

de aansluiting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Focuswoningen Kunnen de struiken aan weerszijden van de Veghelstraat maar ook in andere straten geheel verwijderd worden, omdat 

alle struikperken nu dienen als katten- en hondentoilet, openbare afval-dumpplek en schuilplaats voor de vele muizen, die 

de wijk mede door de werkzaamheden bij de A6 inmiddels als nieuw onderkomen hebben gekozen.  In plaats van struiken 

zouden brede looppaden prettiger kunnen zijn. 

1 1 Wat goed is blijft staan en de andere beplanting wordt vervangen.
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Focuswoningen Kan er aan de achterkant van de woningen Geldropstraat 2 t/m/ 42 een 150 cm breed looppad worden gerealiseerd (het 

liefst zo breed, omdat dit dan ook voor rolstoelen/scootmobielen goed te gebruiken is). Op dit moment ligt er vanaf de 

kant van huisnr 2 wel een kort stuk looppad, maar dit is heel smal en bovendien gedeeltelijk overgroeid door de struiken 

die langs vrijwel de hele achterkant staan. Wellicht is het een goed idee om al de struiken daar helemaal te verwijderen 

en in plaats daarvan dat 150 cm brede looppad direct naast het grasveld aan te leggen. 

1 1 Het pad gaat worden aangepast.

Focuswoningen Ook zou het leuk kunnen zijn voor de buurtkinderen om op grasvelden wat meer bomen te planten ter vervanging van 

bestaande struiken. Het liefst dan "het hele jaar door groenblijvers met zo min mogelijk bladverlies". Ook het (her-

)plaatsen van meerdere speeltoestellen, die ook voor kinderen in een rolstoel te gebruiken zijn (dus op een ruime, 

stevige, vaste ondergrond) is een wens van velen. Wat bankjes (met rugleuning!) voor toezicht houdende/toekijkende 

ouders/ouderen (en jongeren) en grote prullenbakken zou het plaatje compleet maken.  Prullenbakken zouden wellicht 

door basisschoolkinderen versierd kunnen worden met tekeningen e.d. (e.e.a. bv met Floriade-thema's)

1 1 1 1 Waar mogelijk worden bomen bijgeplant.                                                                                                                                                                                                           

Deze speellocatie gaat worden besproken in de "Klankbordgroep".

Focuswoningen Is er een mogelijkheid om de parkeerplaatsen die nu middenin de Geldropstraat en Helmondstraat liggen ( en mogelijk 

ook in meerdere andere straten in de wijk), te verplaatsen naar de zijstraten zoals bv de Veghelstraat en de Deurnestraat, 

om zo het autoverkeer direct tussen de huizen terug te brengen tot alleen maar het in de eigen voortuin parkeren van de 

bewoners. Dit zou ook de sociale cohesie binnen de straten gunstig kunnen beïnvloeden, omdat in een dergelijke situatie 

de auto-luwheid voor kinderen en overige bewoners meer uitnodigt om buiten de voortuin te komen en zo gelegenheden 

te bieden elkaar wat makkelijker te ontmoeten. 

1 1 In de Veghelstraat en de Deurnestraat is te weinig ruimte om alle parkeerplaatsen 

middenin de Geldropstraat en de Helmondstraat (Dit zijn er 28) naar deze locatie de 

verplaatsen.

Focuswoningen Vrijwel alle woningen in zowel de Geldropstraat als de Helmondstraat hebben nu een parkeerplek "in de voortuin".  In 

zowel de Veghelstraat en de Deurnestraat zijn nu ook al parkeerplekken gerealiseerd; wellicht zijn die "zij- 

parkeerplekken" uit te breiden om ook voor bezoekers (en 2e auto's) ruim voldoende parkeerplekken te realiseren, 

zonder dat men weer midden in de straten gaat parkeren. 

1 In de Veghelstraat en de Deurnestraat is te weinig ruimte om alle parkeerplaatsen 

middenin de Geldropstraat en de Helmondstraat (Dit zijn er 28) naar deze locatie de 

verplaatsen. 

Focuswoningen Wellicht is het ook mogelijk om zoveel mogelijk in de wijk 'stoeploos" te bestraten, zoals bv in de Werven in Almere Haven 

is gedaan. Dus de gehele bestrating op 1 hoogte aan te leggen met in het midden van elke straat een minimale verlaging 

en daarin afvoergoten aanbrengen voor de afwatering. Ook dit stoeploos bestraten beïnvloed de algemene toe- en 

doorgankelijkheid positief. Daar waar stoepen echt noodzakelijk zijn is ons advies om deze dan zo laag mogelijk te houden 

( max. 3 cm hoog) En vooral geen extra stootranden aan te leggen. Dit zijn namelijk vaak letterlijk struikelblokken. In de 

Werven zijn d.m.v. verschillende kleuren de beoogde functies van de paden aangegeven. Geel is looppad, zwart is 

parkeerplek. Rood is fietspad, maar die fietspaden liggen in Stedenwijk-zuid al heel gunstig langs de buitenranden. 

Wel is het van belang om zeker de functie van dergelijke gele looppaden (het liefst ook die 150 cm breed) herhaaldelijk in 

de straten goed duidelijk als WANDELpad aan te duiden, om te voorkomen, dat daar alsnog op geparkeerd wordt. Dat 

blijkt namelijk in de Werven een bron van irritatie en bovendien belemmerd dit de verkeersveiligheid. Men moet dan 

verkeerd geparkeerde auto's ontwijken en daardoor noodgedwongen op de straat lopen of rijden met 

rolstoel/rollator/scootmobiel en kinderwagens e.d.

1 1 Er worden invalideopritjes bij elke trottoiroversteek gerealiseerd.

Geldropstraat + Helmondstraat Rekening houden met invalidewagens etc. zorgen voor rijplaten of iets dergelijks ivm mobiliteit 1 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden houden we hier rekening mee.

Geldropstraat + Helmondstraat Lage beplanting rondom bomen graag vervangen door niet naar wiet stinkende soort. 

Graag bomen korter snoeien ivm enorme bladoverlast en verstopte goten.

1 1 Lage beplanting wordt vervangen door gras. Dit staat ook vermeld op de 

presentatietekening.

Geldropstraat + Helmondstraat Svp brede stoepen (liefst geen stoepen ivm toe- en doorgankelijkheid mindervaliden (rolstoelen/rollators/ouderen))

Svp ook geen bomen op straathoeken en lantaarnpalen niet midden op de stoep.

1 De inritblokken wordent tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verwijderd. De 

stoepen worden minimaal 1,20 m'breed zonder obstakels.  

Geldropstraat + Helmondstraat We willen bijvoorbeeld bij mij achter een: Familieschommel/ligschommel. Want Het is leuk!!! En daar is nu niks. Maar er 

spelen heel veel kinderen en nu kunnen ze niks doen. En bij de busbaan met rennende kinderen is het gevaarlijk. We 

vinden het zij het g... leuk!

1 Zie antw.: Speelplekken.
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Harderwijkoever Rondje weerwater

Mooi groen maar geen goede regeling voor hondenpoep. Misschien wel 'n plicht maar ik zie geen check om de 

hondenpoep op te ruimen. Waarom geen hondenpoepbakken langs de looproute

bewegingssensor bij de straatverlichting --> prima keuze!

Behalve van die lage zitbanken ook hogere voor mensen die niet zo laag kunnen zitten.

Behalve zitplaatsen ook een paar plekken met picknicksetjes

Bij de banken ook bakken plaatsen voor de afval

1 1 1 Uw vraag maakt deel uit van het “Floriade project/Rondje Weerwater”. Bij een volgende 

bewonersbijeenkomst worden de bewoners wederom geïnformeerd over het “Rondje 

Weerwater”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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).

Helmondstraat Bomen 130-131-132 achter bij Helmonstraat 31. Liefst fruitbomen bv appels, walnotenboom 1 Fruitbomen hebben geen voorkeur. Je krijgt te maken met val afval. Dit trekt ongedierte 

aan en spelende kinderen kunnen er mee gaan gooien. Een Walnotenboom kan worden 

geplaatst.

Helmondstraat Wordt met herbestrating rekening gehouden met schuine afloop naar de oploop van onze voordeur?

We willen wel graag rechtop blijven lopen om zo onze woning te kunnen bereiken. Ook als er straks sneeuw en ijs voor de 

deur is komen te liggen.

We voorzien dat de bereikbaarheid naast de schuurdeur ook een probleem wordt. Graag uw aandacht hiervoor alstublieft

1 De bestrating gaat worden opgehoogd, wat voor minder afschot zorgt in de tuin.

Helmondstraat Bij mij achter is er een klimrek weggehaald waar wij heel vaak op speelde daar komt nu niks voor terug maar dan zou er 

misschien een ander speeltoestel voor terug kunnen komen voor mij en de andere kindjes zoadat de kindjes zich kunnen 

vermaken? bijvoorbeeld: familieschommel/ligschommel en dat de wijk ook geld inzamelt zodat we met zijn alle een leuk 

speeltoestel kunnen kopen

1 Zie antw.: Speelplekken.

Helmondstraat evt. te verpl duikelrekken hierheen.

Achter Helmondstraat 11 is een klimtoestel verwijderd. Prima als deze niet meer veilig is maar graag zien wij iets 

terugkomen. Dit veld nodigt nu uit om honden uit te laten. Ondanks dat ik zelf een hond heb, staat mij dit erg tegen. Voor 

ons is dit veld onze toegangsweg naar de tuin, er is geen achterpad. De nieuwe speellocatie bij "de Veldhoek" in de 

Deurnestraat zou mijn inziens veiliger zijn op het veld tussen de Helmond- en Geldropstraat. Dit ivm het grenzen aan de 

doorgande weg + busbaan. Aan de andere zijde Helmondstraat is nog wel speelgelegenheid waardoor kinderen heen en 

weer gaan rennen over de weg om te wisselen tussen de speeltoestellen.

1 Zie antw.: Speelplekken.

Hoensbroekstraat Voorkant --> parkeerplaatsen

boom wordt verwijderd, graag boom terug.

1 1 Boom in de verharding plaatsen is niet gewenst.

Hoensbroekstraat Graag zouden we willen zien dat de haag op het hofje achter de hoensbroekstraat word verwijderd. Nu is het een 

dumpplaats voor spullen en een hondenuitlaatplaats.

Tevens graag een verbod om hier honden uit te laten!!

1 Aan de achterzijde wordt de haag verwijderd. (nr. 2 t/m 8)

Hoensbroekstraat Achterzijde --> Busbaan

Graag ook dit deel weer beplanten ivm geluidsoverlast (NUON heeft busbaan aantal jaren geleden omgelegd ivm nieuwe 

leidingen. Beplanting werd niet teruggezet)

1 Wordt opnieuw aangeplant. De zichthoeken worden vrijgehouden.

Kaatsheuvelstraat Hierbij 't verzoek om de lantaarnpaal een stukje te willen verschuiven achter mijn voorschuur, zodat de mogelijkheid voor 

mij gecreëerd wordt om gebruik te maken van mijn linkervoortuin als parkeerplek. Dit met 't steeds lastig worden met 

parkeren voor mij in de straat waarvan reeds 3 plekken is toegewezen als invalideparkeerplaats.

1 1 De lichtmast wordt ca 2,4 m' omgezet, daardoor is uitbreiding van de inritblokken 

mogelijk.

Maastrichtkwartier Graag groen/kapverlichting. 1 1 De Gemeente is in overleg met de Woningcorporatie "De Alliantie" over deze locatie.

Maastrichtkwartier Kan er bij de invulling van het nieuwe "groen"(nadat de track is gemaakt), ook mooie planteperkjes zoals bij de 

Boulevardflats komen? Ook bij de bankjes van het plein op het Maastrichtkwartier. Wij waren daar erg van onder de 

indruk! Prullenbakken bij de kinderspeelpleintjes plaatsen. Verlichting plein. Schoonmaken/houden van het plein. 

Onderhoud plegen. Struiken langs het water weg. 

1 1 1 1 De Gemeente is in overleg met de Woningcorporatie "De Alliantie" over deze locatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uw vraag maakt deel uit van het “Floriade project/Rondje Weerwater”. Bij een volgende 

bewonersbijeenkomst worden de bewoners wederom geïnformeerd over het “Rondje 

Weerwater”.

Maastrichtkwartier Bomen die op de kaart staan, blijven staan, maar beschadigen het voetpad en de weg. Rest gaat allemaal weg, behalve die 

twee. Graag zien we die twee bomen vervangen vervangen worden door bomen met penwortels, zodat de weg niet 

beschadigd. Scheelt een hoop geld aan onderhoud.

1 Deze locatie zal nader worden bekeken, verdere informatie op de 3e 

bewonersbijeenkomst Fase III.
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Moergestelstraat Groen ter grootte van ruim 1 m3 aan de achterzijde van Moergestelstraat 10 (hofje) verwijderen. Kinderen fiesten rond 

het hofje en gaan altijd door dit "groen"heen. Tenzij er een hek omheen komst is dit geen lang leven beschoren. 

Speeltoestellen in hofje handhaven. 

Oprit afgelopen jaar laten bestraten, aansluitend op het trottoir, dat niet opgehoogd zou worden! Straatwerk oprit graag 

corrigeren.

1 1 1 Beplanting opheffen en dichtstraten. Rest van het groen bij het gazon aantrekken met 

daarin één boom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

De bestrating wordt opgehoogd, het is/was bekend dat er G.O. uitgevoerd zou worden 

in de Stedenwijk Midden Zuid.

Oosterhoutstraat Park bij bushalte Spanningsveld. Mijn suggestie is om de huidige parkeerplaatsen achter bushalte Spanningsveld te 

vervangen door een goed verlicht groek parkje.

1 1 1 1 Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt gepresenteerd op de 3e 

bewonersbijeenkomst Fase III.

Oosterhoutstraat Groenvak "Z" langs en achter onze tuin graag maximale hoogte 2 mtr. (met hier en daar een hoger exemplaar) 1 Het groenvak "Z" wordt niet hoger dan 2 m'. 

Oosterhoutstraat Bomen op parkeerplein welke zijn gekenmerkt als "blijven bestaan"graag vervangen door smal opgaande bomen. Dit 

i.v.m. parkeerproblemen als gevolg van vogelpoep. (foto's ontvangen 14-10)

1 1 De bomen langs de parkeervlakken vervangen door smal opgaande bomen. Deze bomen 

dienen dan minder problemen te geven. 

Oosterhoutstraat Ter hoogte van nr 23 tot 31 staan nu 5 Bomen die worden weggehaald. Eén nieuwe boom staat gepland voor nr. 27. Mijn 

vraag: Kan er niet ook op de 2 andere plekken  (22+31) een soortgelijke boom komen. Boomtype 023 Acer platanordes 

"Royal Red".

1 1 Er is ruimte voor één boom. Als er meer bomen geplant gaan worden, komen deze te 

dicht op de erfgrens.

Oosterhoutstraat De parkeerplaats naast nr. 36 maken zoals het middenstuk bij de Oosterhoutstraat 36. Toegang moet wel blijven i.v.m. 

parkeren en mogelijkheid om te keren. (Middenstuk is lage beplanting met bomen.) Pad naar Bushalte moet natuurlijk 

blijven. Stuk achter 38 - 48 misschien gebruiken om te parkeren cq draaien.

1 1 I.v.m. vandalisme/inbraak wordt deze parkeerplaats opgeheven.

Oosterhoutstraat Graag zou ik een oplossing zien i.v.m. de hoge bomen bij mijn achtertuin. Als deze bomen vervangen zouden kunnen 

worden voor kleinere dan is dat zeer wenselijk.

1 Grote bomen worden vervangen door zuilvormige bomen.

Oosterhoutstraat

Ik woon in de Oosterhoutstraat, en wat mij opvalt is dat op de tekening naast mijn huis vijf bomen staan afgebeeld. In 

2012 zijn er twee schietwilgen verwijderd en in 2017 is een boom omgewaaid en afgebroken. Er staat nu nog een 

topzware richting rijbaan eik en een mooe schietwilg van bijna 30 meter hoog. Verder in de bocht staan te verwijderen 

essen maar er zijn in 2018 al een paar verwijderd. Dan staat er achter ons huis in het verlengde van de zijlijn een zieke es 

welke niet gemerkt is op de tekening. Achter huis no6 staat ook een es welke niet op de tekening staat.

1 De Essen in de Gemeente Almere worden verwijderd i.v.m. de Esstentaksterfte.

Ossendrechtstraat In plaats van huidige parkeerplekken naast Oosterhoutstraat 36 graag een parkje met wat bomen/struiken. 1 1 Dit wordt aangepast op de defenitieve tekening die wordt gepresenteerd op de 3e 

Bewonersbijeenkomst Fase III.

Rijenpad Hoek Dongenpad - Rijenpad - Boxtelplein, veel kleine kinderen op de fiets naar en van school. Druk met brommers en 

fietsen. Kant Boxtelplein een boom en haag erg onoverzichtelijk.                                                                                    Hagen 

Rijenpad - Gilzenpad kort - fietsers worden niet gezien door automobilisten!

1 1 1 De te behouden hagen worden teruggesnoeid naar 60 cm hoog. Het gevolg van het 

beleid van de Gemeente is dat de frequentie dagelijks onderhoud de laatste jaren 

omlaag is gegaan. Voor opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen via 14036 

(telefonisch).

Rijenpad Achter het Rijenpad staat voor het groen 138, dit houd ook in boom. Dit is geen goed plan aangezien er dan helemaal 

geen zon meer in de tuin van nr. 12 komt. Door de nieuwe boom en bestaande bomen achter op het plein.

1 1 Komt een lage sierboom/kers. 

Rijenpad Gemeente onderhoud groenvoorziening achter nr. 16 niet. Mij is via kadasterkaart verwezen naar de Woningbouw 

Alliantie. Wie gaat het onderhoud nu doen?

1 Wat aangeplant wordt door de gemeente, wordt ook onderhouden. Het wordt 

meegenomen in het groot onderhoud.

   's-Hertogenboschplein meer verlichting 's Hertogenboschplein 

meer controle, vooral 's avonds (jongeren overlast)

andere plek maken voor de jongeren

1 1 Er komt een nieuw herinrichtingsplan voor het 's-Hertogenboschplein, deze wordt 

gepresenteerd op de 3e bewonersbijeenkomst Fase III.

   's-Hertogenboschplein Graag een plek voor de jongeren

meer verlichting

1 1

   's-Hertogenboschplein Kwintus --> inschakelen

+ Kerk

+ Tactus

+ Bemoeizorg

plek om heen te gaan

1

   's-Hertogenboschplein oplossing voor de hangjongeren en de alcohollisten op dit plein 

meer verlichting, eventueel wat bankjes voor de ouderen

4 handelen in drugs aanpakken.

1 1

   's-Hertogenboschplein in samenspraak kerk en buurt bewoners en opbouwwerker.

De plein meer overzichtelijk maken - meer verlichting vooral in de hoekjes

ook een eigen plek voor opgeschoten jongeren. Zij hebben hier helemaal niets.

1
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   's-Hertogenboschplein Glasbak e.d.

Met de fiets glaswegbrengen sta je onveilig met je fiets met het draaiend verkeer naast je m.n. vrachtwagens

1

   's-Hertogenboschplein uitstraling mist (kleur, groen etc)

Verlichting/ kleur tegels/ gezelligheid

glasbakken verplaatsen --> Achter AH

Glasbakken staan nu onhandig

1 1

   's-Hertogenboschplein (Zuiderpoort kerk; Marco Vuijst mvuijst@solcon.nl)

Oprit thv ker tbv rouwauto's behouden en route langs kerk ruim genoeg houden (draaicirkel) Let ook op boom op de 

hoek.

Zijn plannen voor verbouw kerk aan het maken --> oa consequenties voor parkeren fietsen --> Groenstrook langs gevel is 

fraai maar geeft ook minder ruimte.

Verlichting plein beter en vriendelijker --> warme uitstraling.

Containers ondergronds, rustige en meer open uitstralings, beter zicht van verkeer

in ons plan wordt het plein een meer directe uitloop van de kerk, uitstraling belangrijk!

1

   's-Hertogenboschplein Containers ondergrond. Minder hang alcoholisten, Speeltuin/hofje kindvriendelijker, meer onderhoud. Hofje achter 

Venraystraat 13 nieuwe speeltoestellen, minder struikjes bebossing i.v.m. inbraken vanaf de achtertuinen, meer 

verlichting. Meer overzicht op s'Hertogenboschplein. Voetbalveldjes/basketbalveldjes. Meer verlichting plein. 

(s'Hertogenboschplein & hofje achter Venraystraat 13)

1 1 1

Tegelenpad Basisschool "De Driemaster", graag "schoolzone"gebied van Mookbrug tot Tegelenbrug. 1 Op het asfalt komt schoolzone te staan.

Tegelenpad Op het groenperk achter het huis. Staat een hele grote boom met denne appels. Al meer dan 23 jaar ooit door een 

bewoner van Sittardstraat neer gezet. Deze boom wordt niet onderhouden door Gemeente o.a. snoeien enz. Als de boom 

door storm of iets anders omvalt en hij komt in de tuin terecht waar ook schade ontstaat, wordt dat vergoed door de 

Gemeente?? Daar hij erg grote takken heeft krijgen we ook in de tuin afval van. De boom staat achter Sittardstraat 4. Zo 

graag willen dat hij er uit gaat.

1 1 Deze boom wordt verwijderd ivm de veiligheid. Duurzaam beheer is deze niet meer te 

handhaven. Actie LE naar de bewoners.

Terneuzenstraat ik ben werkzaam in het gezondheidscentrum de Spil. We hebben veel overlast van de 'hang-ouderen' op de betonnen 

stijger. Deze mensen hebben hulp nodig vanuti de gemeente bv Quiutes of Leger des Heils. Voor deze is het leven 

uitzichtloos. Via hun huisarts gaat hulp niet starten. Ze zullen niet zelf naar de HA gaan. Men is door de fietsenstalling en 

het vele groen 'lekker' onzichtbaar. Meer verlichting lijkt mij goed.

1 1 Er komt een nieuw herinrichtingsplan voor het 's-Hertogenboschplein, deze wordt 

gepresenteerd op de 3e bewonersbijeenkomst Fase III.

Tilburgstraat Achterpad bij schuur wegzaaken zand. Kopgevelschot + Funderingsbalk bij 11. 1 In achterpaden worden geen kopgevelschotten geplaatst.

Tilburgstraat - Bredaweg Op de laatste bewoners dag/avond van 9 -10 in het buurtcentrum De Inloop hebben wat mensen die niet konden komen 

aangezien ziekte en/of moeilijk te been mij gevraagd het probleem voor te leggen van het steeds wegzakken van het 

tegelpad achter hun woning daar zij in een scootmobiel rijden (ik zelf ook) ontstaat er steeds een zeer gevaarlijke situatie 

omdat zij dagelijks gebruik van het tegelpad maken in de afgelopen jaren is het door mij en door de gemeente 

herhaaldelijk hersteld met het opvullen met zand maar dat werkt niet afdoende en als er nu met groot onderhoud Fase 3 

gevel schotten bij alle schuurtjes geplaatst worden zal het zand niet meer onder de schuurtjes verdwijnen en blijft het 

tegelpad in takt zie hieronder. Tevens is het verzoek gedaan om de wateroverlast achter de woningen van de 

Tilburgstraat en de een gedeelte van de Bredaweg en de Moergestelstraat op te lossen door 2 afvoer kolken te plaatsen 

tijdens het groot onderhoud Fase 3

1 De afvoerkolken kunnen worden geplaatst. Als oplossing voor het waterprobleem.

Tilburgstraat - Bredaweg Op de laatste bewoners dag/avond van 9 -10 in het buurtcentrum De Inloop hebben heel wat mensen kennis genomen 

dat de opritten weg gaan en dat daar voor in de plaats de hele stoep als oprit wordt gemaakt maar zij hebben ook 

vernomen dat de oude soort oprit wordt vervangen door smaller maar vooral steiler en aangezien er verschillende 

mensen in een elektrische rolstoel rijden en mensen in een scootmobiel rijden (ik zelf) ontstaat er dan een zeer 

gevaarlijke situatie omdat zijn niet met de rolstoel/scootmobiel van de stoep af of op kunnen. Dus als het besluit van oprit 

verlenging doorgaat dan zou alleen moeten zijn en dat kan van put naar put. Inritbanden voor elke doelgroep  een goed 

voorbeeld is invalideopritten waar toegankelijkheid het criterium is. En waarom de mensen het niet op deze dag hebben 

kenbaar gemaakt is dat ze er geen goede beeld hadden gekregen maar na het zoek op het internet en bij de stoep op het 

’S-Hertogenboschplein hebben ze mij aan gesproken.

1 Oprijband wordt smaller.

Udenstraat Parkeerplaatsen van grasbetontegels. Stoepen breed genoeg voor mindervallide. 1 1 Stoepen worden minimaal 1,20 m'. Grassbetontegels in een woongebied zijn ongeschikt 

i.v.m. onderhoud.

Valkenswaardstraat Geldropstraat; schommel staat los, klim is verwijderd. Svp nieuw terug

Deurnestraat; Langs busbaan hek of stammen, voorstel is ok.

Iets met balspel evt balboog

1 De schommel is geinspecteerd en gerepareerd. Er komen geen nieuwe speeltoestellen.

Valkenswaardstraat Vraag of de voorschutting van Gilzepad 7 er wel mag staan, daar het de verkeersveiligheid belemmerd op de kruizing met 

de Bredaweg.

1 Wij verwijzen u naar de APV van de Gemeente Almere.                                                    

www.almere.nl
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Valkenswaardstraat Plaatsen achter het huis ( 16 - 20) mag veel kleiner, alleen boom behouden. Wij willen graag de achtertuin groter naar 

achteren en het plantsoen is altijd een stort van tuin en ander afval.

1 1 Tuinvergroting aanvragen nr 16 t/m 20. Plantvak kan worden behouden als de 

vergroting is goedgekeurd. Tot die tijd kunnen er wijzigingen plaatsvinden.

Valkenswaardstraat Achter de Valkenswaardstraat in de stegen is een hofje daat staan ondeugdelijke bankjes en ik zou graag zien dat er wat 

gedaan werd voor kinderen zoals meerder hofjes in de Stedenwijk. Het zou daar een veilige kinderspeelplek kunnen zijn, 

want het is daaf afgesloten en geen verkeer. Ooit waren daar speeltoestellen, maar om duistere reden weggehaald.

De bankjes worden opgeknapt.

Valkenswaardstraat Boomcode 026 wat is dat? Stond niet op de borden bij de Inloop. Wij zouden graag een boom in het perkje terug willen, 

die vogels trekt en niet te ielig blijft.

1 Smalle Esdoorn, Acer Platanoides "Perfect Upright.

Venloweg Tegelenpad  - Tegelenbrug t.h.v. nr. 38 uitzichthoek. 1 Bestaande haag wordt afgezet naar 60 cm en de uitzichthoeken naar 40 cm.

Venraystraat Ik zou graag willen dat het 'speelpleintje' achter ons huis wordt aangepakt. Waar er nu struiken zijn zie ik graag een 

grasveldje (met een bord dat honden daar niet mogen worden uitgelaten).

Nieuwe speeltoestellen en geen bomen meer aan deze kant zodat het overzichtelijk wordt.

Ook hoop ik dat er iets wordt gedaan aan de alcoholisten die dagelijks rond Albert Heijn hangen.

1 1 1 Zie antw.: Speelplekken.

Venraystraat Wij willen achter op het speelplaatsje alle Berkenbomen verwijdert zien. Speeltoestellen blijven met struikjes/gras. 

Verlegging pas is okay in nwe plan. Het pad van de Rotterdambrug tot het Gezondheidscentrum. (Langs busbaan) graag 

weer aanleggen/in ere herstellen. Als je van de Venloweg de Rotterdambrug overgaat heb je slecht/geen zicht wat er van 

recht v.h. fietspad komt (door betonnenwand van de brug) incl. de boom op de hoek. Hek vd busbaanstuk over Bushalte 

richting Stad. (Stedenwijk zuid). 

1 1 1 1 Veiligheidsaanpassingen bruggen, ander project. Valt niet binnen het G.O., andere plek 

in de Gem Almere is hier aandacht voor.

Venraystraat Looproute naar bushalte op de hoogte van nr. 2 aanpassen voor betere doorloop naar de bushalte. S.vp. Een paar extra 

tegels voor nette loop naar de bushalt. T.h.v. Venray 2, bushalte bij plateau.

1 Tegelpad wordt verbreed. 

Venraystraat Bij ons in de buurt komen nieuwe struiken en bomen. Het is zo jammer dat dit geen eetbare vruchten opleverd. Is dit niet 

mogelijk? Walnoot, hazelnoot, tamme kastanje of fruitstruiken en bomen! Dan heeft iedereen er wat aan. In mijn straat 

zou ik zelfs willen helpen met snoeiwerk/onderhoud als het nodig is. Ik onderhoud in de Lierstraat ook een stuk gemeente 

plantsoen en heb een grote moestuin!

1 1 In het hofje worden geen fruitbomen geplaatst.

Vollenhoveschans In 2009 is belooft op papier dat er 2 bomen zouden gaan bij de Vollenhoveschans aan de waterzijde. Dat is bij alle 

boulevardflats gebeurd behalve bij de Vollenhoveschans er staan 4 bomen schuin en de 2 middelste gingen eruit.  Ik zou 

er ook wel 1 boom in plaats van 2, maar dan degenen die het dichts tegen de flat aan staat. Ik zie niets meer van het 

water en dat was niet zo toen de bomen nog klein waren 26 jaar geleden keer je er overheen. en nou zie ik niets meer.

1 Deze locatie zal nader worden bekeken, verdere informatie op de 3e 

bewonersbijeenkomst Fase III.

Antwoord: Minder speelplekken.                                                                                                                                                                                               

Op dit moment staan  speeltoestellen vaak verspreid over de wijken: een glijbaantje in de straat of een klimtoestel in een 

hofje. De Gemeente gaat speeltoestellen meer bijelkaar zetten. Een grotere speelplek zorgt er namelijk voor dat kinderen 

langer en met meer plezier spelen. 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 zullen verdwijnen.                                                                                                                                                                                                                                                              

Speeltoestellen op kansrijke plekken.                                                                                                                                                                        

De Gemeente Almere voert al een aantal jaren het beleid om alleen nog maar speeltoestellen te plaatsen op kansrijke 

plekken in de wijk. Vanwege de bezuinigen, is het niet meer mogelijk om alle kleine plekken te onderhouden.

Voor informatie over speelplekken in Almere verwijzen wij naar:                                                                                              

http://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/keuzes-in-onderhoud-en-beheer/gevolgen-voor-en-

beheer/gevolgen-voor-speeltoestellen/

79 26 26 13 10 41 9
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