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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 keet op het veld op de hoek van 
de Beursjeskruidstraat en de Gips-
kruidweg. Hier houdt toezichthou-
der Niels de Wit van de gemeente 
Almere tijdens het groot onderhoud 
spreekuur op dinsdags van 13:30-
14:30 uur en donderdags van 10:30-
11:30 uur. U kunt in de keet terecht 
met vragen en voor informatie over 
de werkzaamheden. 
Op almere.nl/gokruidenwijk vindt 
u nieuws over het groot onderhoud 
en tekeningen met de nieuwe situa-
tie. U kunt zich hier ook inschrijven 
voor de digitale nieuwsbrief. 

Containers

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/
gokruidenwijk. Tijdens werkzaam-
heden moet u uw container op een 
andere opstelplaats neerzetten. U 
ontvangt een brief van de aannemer 
voordat de werkzaamheden starten 
in uw straat. Hierin staat ook de 
tijdelijke opstelplaats.n 

tuinvergroting

Bij het groot onderhoud wordt ook 
gekeken of het wenselijk is de open-
bare 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 
bestaande 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 moge-
lijkheden voor een tuinvergroting? 
Kijk dan op 
almere.nl/tuinvergroting Groot Onderhoud 

Kruidenwijk fase 4

uitnoDiging
inLooPMiDDag/avonD i
Datum:    23 en 24 februari
Tijd:     van 15:00-18:00 uur en  
    van 19:00-21:00 uur
Locatie:   tent Gipskruidweg 
(ter hoogte van huisnummer 205) 
  
U kunt op elk moment binnenlopen 
om de plannen en de tekening te 
bekijken. Er is gelegenheid om vragen 
te stellen over de werkzaamheden en 
planning. Het is niet meer mogelijk 
plannen voor het groot onderhoud te 
wijzigen. Met het groot onderhoud 
wordt ook rekening gehouden met de 
veiligheid. Zo verbeteren we de 
zichtlijnen en passen de verlichting 
aan. Uw woning kan misschien ook 
veiliger. Het inbraakpreventieteam 
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Groen

Tijdens het groot onderhoud pakken 
we ook het groen aan. De bomen die 
weg moesten zijn al verwijderd, behalve 
de bomen in de hofjes. Deze worden 
vóór 15 maart 2016 weggehaald. 
Via een wijkbrede enquête hebben 
bewoners hun mening gegeven over het 
inrichtingsvoorstel voor de hofjes. De 
plantsoenen worden vervangen, het 
oude groen gaat eruit en er komen 
nieuwe struiken en bomen voor terug. 
Ook het gras in de wijk wordt waar 
nodig vervangen. 

Planning werkzaamheden
Dit jaar vindt groot onderhoud plaats in 
uw wijk. Dit betekent dat de openbare 
ruimte een opknapbeurt krijgt. In 
februari wordt de aannemer bekend 
gemaakt op almere.nl/gokruidenwijk. 
Hier vindt u ook de planning van het 
groot onderhoud per straat. Houd er 
rekening 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. Hier staan ook praktische 
instructies in, bijvoorbeeld over het 
parkeren van uw auto. 
Het groot onderhoud in uw wijk neemt 
ongeveer één jaar in beslag, omdat niet 
alle werkzaamheden tegelijk kunnen 
plaatsvinden. Zo is het verwijderen en 
planten van groen aan seizoenen 
gebonden. U leest meer over groen-
werkzaamheden op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief. 

van de gemeente is daarom aanwezig 
op de inloopavond. U kunt bij hen 
terecht voor vragen en een gratis en 
vrijblijvend preventie-advies.

De gekozen inrichting is opgenomen 
op de tekening
almere.nl/gokruidenwijk.  
 

Bekijk nieuwe situatie
Op almere.nl/gokruidenwijk kunt u 
op de tekening zien waar bomen 
weggehaald, verplant en geplant zijn/
worden. Het tijdstip waarop aan het 
groen gewerkt wordt is afhankelijk van 
het plantseizoen (planten) dat loopt  
van november tot begin maart. 
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aCHterPaDen

voortuin oPHogen 

Als de straten opgehoogd worden, 
ontstaat er hoogteverschil met uw 
voortuin. Als u een koopwoning 
heeft, bent u zelf verantwoordelijk 
voor het ophogen van uw voortuin. 
Wij adviseren u dit pas te doen 
nadat de stoep is opgehoogd, omdat 
u dan exact de ophoging ziet. 
Tip: haal uw tuin leeg voordat de 
werkzaamheden beginnen. 

sPeeLtoesteLLen

In dit deel van de Kruidenwijk is het 
aantal kinderen sterk afgenomen. 
Daarom is besloten om de speeltoe-
stellen die slecht zijn weg te halen en 
niet te vervangen.

In de hofjes achter de Tasjeskruid-
straat en de Pampagrasstraat halen 
we alle speeltoestellen weg. In de 
overige hofjes laten we alle speeltoe-
stellen staan of verwijderen we een 
deel van de speeltoestellen. Het gaat 
hier om de hofjes achter de Fontijn-
kruidstraat, Vingerhoedskruidstraat, 
Fakkelgrashof, Dwerggrashof, 
Cypergrasweg, Doddegrasweg, 
Borstelgrasstraat en de Zoutgras-
straat.

Op het Bitterkruidpad plaatsen we er 
een speeltoestel bij, omdat in deze 
buurt meer kinderen zijn komen te 
wonen. De grote speelplaats op het 
St.Janskruidplantsoen blijft. Wel 
vervangen we hier een duikelrek voor 
een evenwichtsbalk.
Waar dat nodig is vervangen we de 
ondergronden bij de speeltoestellen. 

De meeste achterpaden zijn in 
eigendom van de woningeigenaren 
of woningcorporaties Goede Stede en 
Vesteda. De corporatie of de woning-
eigenaren zijn verantwoordelijk voor 
het beheer en onderhoud van deze 
achterpaden. De gemeente hoogt 
deze achterpaden dan ook niet op. 
Er wordt wel een nette overgang 
gemaakt van de nieuwe straathoogte 
naar de achterpaden. 
Sommige achterpaden zijn in eigen-
dom van de gemeente, deze worden 
minimaal opgehoogd. Dit betekent 
dat ze niet op dezelfde hoogte wordt 
gebracht als de rest van de straat, 
maar dat er wel een mooie aansluiting 
wordt gevormd. Indien nodig wordt 
er een straatkolk geplaatst. 

Wegen, voet- en fietsPaDen

In Kruidenwijk zijn de wegen, 
voetpaden en fietspaden flink 
verzakt. De verhardingen (stenen, 
asfalt of beton) worden verwijderd, 
met zand opgehoogd en daarna 
opnieuw bestraat. Stenen en andere 
materialen worden zoveel mogelijk 
hergebruikt. Wat kapot is wordt 
vervangen. 

Groot onderhoud in uw buurt

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden moet u 
uw auto ergens anders parkeren. U 
ontvangt een brief van de aannemer 
voordat de werkzaamheden in uw 
straat starten. Hierin staat ook de 
tijdelijke parkeerlocatie. Op de 
tekening op almere.nl/gokruiden-
wijk kunt u de nieuwe indeling van 
de parkeerplaatsen zien.  

Invalideparkeerplaats 
Heeft u een invalidenparkeerplaats? 
Dan verplaatsen wij 
deze – in overleg met u 
– tijdelijk naar een 
noodparkeerplaats. Geef 
dit vlak voor de start van 
de werkzaamheden aan 
bij de toezichthouder. 

BereikBaarHeiD Woning 

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

verhuizing, verzorgen wij de bereik-
baarheid van de woning met plankie-
ren. Geef dit vlak voor de start van de 
werkzaamheden aan bij de toezicht-
houder. 
Met de hulpdiensten hebben wij 
regelmatig overleg over de bereik-
baarheid, zodat de Kruidenwijk bij 
calamiteiten voldoende bereikbaar 
blijft. 

verLiCHting

In de Kruidenwijk worden enkele 
lichtmasten verplaatst en er komen 
lichtmasten bij. Dit gebeurt om de 
sociale veiligheid en de verkeersvei-
ligheid te vergroten. In een ander 
deel van Kruidenwijk is dit al 
gebeurd, wat tot een lager aantal 
inbraken heeft geleid. De omgeving 
is daardoor minder aantrekkelijk 
geworden voor inbrekers, omdat er 
bijvoorbeeld meer licht op achter-
paden valt. Op de tekening op 
almere.nl/gokruidenwijk ziet u 
wat er verandert. 

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

Wat verWaCHten We van u? 

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

* De erfgrens is de scheiding tussen het 
openbaar gebied en het erf(terrein) dat tot uw 
woning behoort. In het algemeen is de erfgrens 
te herkennen aan een betonband (opsluitband). 
Deze zit aan de zijkant van tegel- en/of 
klinkerverharding. De erfgrens is de zijkant 
van de betonband aan de woningzijde. Formeel 
heeft iedere bewoner de plicht om de erfgrenzen 

vrij te houden. 

De gemeente heeft een technische 
inventarisatie gedaan om te kijken 
wat er precies moet gebeuren. Het 
gaat dan vooral om het aanpakken 
van verzakkingen, oneffenheden en 
boomwortelopdruk. 

Het uitgangspunt tijdens groot 
onderhoud is noodzaak.
Er is ook gekeken naar:
• speeltoestellen/ -voorzieningen;
• verlichting;
• groen (beplanting). 

U kunt tegen voordelig tarief zand 
en/of grond bestellen bij de aan-
nemer. Dit zand kan direct in uw 
voortuin gestort worden tijdens de 
straatwerkzaamheden. Contact-
gegevens van de aannemer worden 
in februari op almere.nl/gokrui-
denwijk geplaatst. Als u in een 
huurhuis woont, neem dan contact 
op met de woningcorporatie of 
verhuurder over het ophogen. 

ZanD en gronD BesteLLen


