
 

 

 

 

 

Groot onderhoud Kruidenwijk Fase 3 

Reactieformulieren ontvangen tijdens de inloopavond van 23 oktober 2014 

 

Hieronder volgen onze reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. Wij hebben geprobeerd deze ideeën, wensen en suggesties op te nemen n de 

nieuwe plannen als dat technisch of financieel gezien mogelijk was. 

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

De antwoorden op de inrichting van hofjes zijn voorlopige (principe) antwoorden. Dus onze antwoorden en de voorgestelde inrichting op de 

tekeningen zijn nog  concept. De indeling van hofjes en ook het verwijderen en planten van bomen in de hofjes kunt u nog bespreken tijdens de 2
e
 

inloopavond of houden we later nog een enquête over onder de aanwonenden. 

 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

1. Peperstraat Graag speeltoestel voor kinderen in het hofje.  Niet akkoord, er zijn voldoende 

speeltoestellen in de nabije 

omgeving 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

2.  Peperstraat Op de binnenplaats tussen Peperstraat, Sesamstraat graag ook bomen en 

struiken en dus niet alleen grasveld. Huidige bomen mogen blijven maar 

moeten wel sterk worden bijgesnoeid en veel kleiner worden.  

 Akkoord. Langs het voetpad op 

de binnenplaats worden 7 

bomen verwijderd en 

verwijderen we de bestaande 

beplanting. Op verzoek van de 

bewoners planten we een nieuwe 

haag. Achter de woningen 

Maanzaadpad 1,3, 5 komt een 

nieuwe plantvak. Ook planten 

we op verzoek van de bewoners 5 

bomen met code 231 en 146 

terug. 

  Graag boomcode 231 en 146  Akkoord 

  Als er bomen in het hofje worden gekapt dan graag pas na zomer 2015. Anders 

zitten we meer dan een jaar zonder bomen omdat werk pas eind 2015 begint. 

 Helaas is dit niet akkoord. Door 

de Flora en Fauna wet 

(nestelende en verblijvende 

vogels) moeten we de bomen 

voor 15 maart weghalen. Bomen 

moeten we ook weg halen vóór 

we kunnen starten met de 

bestrating. Wij zagen de bomen 

af op 1 meter. De rest van de 

boom halen we weg  op het 

moment als we uw straat gaan 

herstraten. 

3. Peperstraat In het hofje (Peperstraat/Sesamstraat/Maanzaadpad) na verwijderen van 

bomen weer andere bomen terugplaatsen en geen gras. Of in elk geval niet 

meer gras dan nu !  

Voorkeur voor boomtypen 231 + 066 in midden hofje. Op kapplek van hoge 

bomen graag 166.  

 Deels akkoord, zie reactienr. 2. 

Bomen met code 066 en 166 

worden niet geplant, deze zijn 

niet geschikt voor een hofje. 

  Voorzijde straat t.h.v. huisnrs. 1/12 stoep achter parkeerplaatsen en 

groenstrook tegen eigen terrein aan. (tuinvergroting?) straatzijde voorkeur 

boomtype 328 (zie bijlage tekening) 

Tuinver 

groting 

Wij geven uw verzoek door aan 

bureau Tuinvergroting. 

Voor uw verzoek is het 

doorslaggevend dat elke bewoner 

hierin meegaat. In alle andere 

gevallen blijft de situatie zoals 

gepresenteerd. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

4. Peperstraat Hofje: Omgezaagde bomen vervangen met lagere bomen dan nu.  Akkoord, zie reactienr. 2 

  Perk behouden en beplanten met laag blijvende struiken.  Akkoord, zie reactienr. 2 

  Grasveld niet vergroten.  Akkoord, zie reactienr. 2 

  Verschuiven van het groen aan de voorzijde naar de woning toe (van 

parkeerplaats af). Bestrating dus achter parkeerplaats.  

Tuinver 

groting 

Zie reactienr. 3 

  In overleg met buren volgt aanvulling over eventuele wensen beplanting.   Dit wordt Spirea 

5. Peperstraat  Hofje achter huis geen gras achter de schuren en tuinen. Tussen speelveld en 

schuren een haag of zo. 

 Akkoord, zie reactienr. 2 

6.  Peperstraat Ik zou graag iets van een speelvoorziening zien in ons hofje.  Niet akkoord, zie reactienr. 1 

7. Peperstraat  Bij ons in het hofje zouden we wel wat speeltoestellen willen.  Niet akkoord, zie reactienr.1 

8. Peperstraat  In de Kornoeljestraat is langs de gracht een kunststof halfverharding 

aangebracht als parkeerstrook in het gras. Verzoek: langs de gracht bij de 

Peperstraat ook een dergelijke halfverharding van parkeren met verlaagde 

(verwijderde) stoeprand.  

Geen verbreed wegdek, maar groene uitstraling met grasbetonklinkers of iets 

dergelijks als parkeerstrook (zie ook tekeningetje.) 

 Niet akkoord, dit is geen 

parkeerstrook. In de nieuwe 

situatie maken we beter 

onderscheid om dit aan te 

duiden. Er komen extra 

parkeerplaatsen in de 

Sesamstraat. 

 

9. Peperstraat Graag de stootbanden van de parkeerplaatsen voor het huis zo plaatsen dat je 

makkelijk voor het huis langs kan lopen als de auto met de achterwielen tegen 

de band aan staat.  

Werkvoor

bereiding 

Er komt een voorstel om de 

situatie te verbeteren 

  Graag, als het mogelijk is, het huidige vrije zicht vanuit onze woning 

handhaven. Jammer dat de bomen weggaan, ik zou ze liever laten staan.  

 Niet akkoord, deze bomen staan 

in de verharding en kunnen hier 

helaas niet blijven 

  P.S. momenteel staan er meestal 5 auto’s voor de deur (’s avonds) waarvan 2 

van iemand verderop in de straat. 

 Dit kan de gemeente niet 

tegengaan. 

  Wij zouden graag willen dat de grote Es en Zweedse Lijsterbes achter ons huis 

blijft staan (alsmede een kleine Leylandihaag en fluweelboom). Onze 

buurvrouw op nr. 20 wil ook graag dat de bomen blijven mede i.v.m. privacy, 

maar ook voor de vele vogels die er in zitten. Verder zou ik de Peperstraat 

graag zo groen mogelijk willen houden.  

 Niet akkoord, de bestaande 

beplanting halen we weg, er 

komt nieuwe beplanting terug 

voor een eenduidig beeld. 

  P.S. wij overwegen een tuinvergroting aan te vragen om het (gem.) perk groen 

te houden. 

Tuinver 

groting 

Wij geven uw verzoek door aan 

bureau Tuinvergroting. 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

10. Peperstraat Aan waterkant bij Peperstraat tegen park aan wensen wij extra inham voor 

parkeren i.v.m. parkeren van auto’s half op het gras. (zie Peperstraat huisnr. 27 

oplossing met tekening.) 

 Niet akkoord, zie reactienr. 8. 
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  Straat breder ½ meter i.vm. uitparkeren van eigen oprit, oplossing; beplanting 

smaller.  

 Niet akkoord, uit een enquete is 

gebleken dat de meerderheid niet 

vóór uw wens is.  

  Groenstrook opnieuw inrichten i.v.m. klimop plaag en  alles op gelijke hoogte 

i.v.m. voldoende overzicht bij bochten rekening houdend met het verkeer.  

 Akkoord. 

  Groenonderhoud: Treurwilg takken knippen c.q. bijhouden bij de 

Peperbusschool achterkant bij de waterkant op loop/fietspad. 

 Akkoord. 

11.  Peperstraat De waterkant (grasrand) bij de Peperbrug wordt als parkeerplek gebruikt. 

Maak bredere vakken. Hoge rand extra inham in gras.  

 Niet akkoord, zie reactienr. 8. 

  Peperstraat met eigen opritten, vanuit eigen parkeerplaats moeilijk in en uit te 

rijden. Straat “te” smal ! ½ meter breder zou prettig zijn. Groenstrook dus ½ 

meter smaller. Groenstrook “ opnieuw” inrichten i.v.m. “klimop plaag” . Ook 

aarde vernieuwen en alle planten die er niet horen verwijderen. 

 Niet akkoord, uit een enquête is 

gebleken dat de meerderheid niet 

vóór uw wens is 

  Afdwingen parkeren op eigen terrein?  Niet akkoord. 

  Hoogte begroeiing bij bochten aanpassen i.v.m. overzicht verkeer !  Akkoord. Alle bestaande 

begroeiing snoeien we terug naar 

60cm hoogte. 

12. Peperstraat  Groenstrook iets smaller en daardoor straat iets breder. Geen verkoop groen 

voor tuin uitbreiding. 

Tuinver 

groting 

Niet akkoord, uit een enquête 

 is gebleken dat de meerderheid 

niet vóór uw wens is. Verkoop 

van percelen valt niet onder GO, 

uw verzoek geven we door aan 

bureau Tuinvergroting 

13. Koolzaadweg Aan de Koolzaadweg bomen graag weghalen i.vm. weinig zicht in de straat. En 

op het hofje de bomen en bosjes graag weghalen. 

 Deels akkoord. Bomen langs de 

Koolzaadweg halen we om en 

om weg. Op het hofje 

verwijderen we de bomen 

volgens het plan 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

 

 

 Wel graag meer verlichting op het hofje.  Niet akkoord, er komt hier geen 

extra verlichting. Door het 

verwijderen van bomen wordt 

het al lichter. U bent vrij zelf een 

lamp al dan niet met 

bewegingsdetector  aan uw 

woning te bevestigen. Tip: kijkt 

u eens op http://veilig.almere.nl 

voor subsidiemogelijkheden. 

14.  Koolzaadweg Er worden 6 bomen gekapt in ons hofje 

(Koolzaadweg/Peperstraat/Sesamstraat). Wij verzoeken u dringend deze 

bomen te vervangen door nieuw te planten, snelgroeiende exemplaren, 

voorkeur type 504 of 377 of 066 of 245 of 231.  

 Deels akkoord, voor te planten 

bomen zie reactienr. 2 

  Wij zijn tegen het vervangen van struiken/bosjes door gras ! Wij zouden ter 

hoogte van de schuttingen(tuineinde) een haag geplant willen hebben; dit om 

overlast door voetballende kinderen tegen te gaan. (maar het liefst willen wij 

gewoon weer nieuwe struiken hiervoor terug. 

 Akkoord,  zie reactienr. 2 

15. Koolzaadweg Graag vervanging voor de 6 gekapte bomen in hofje. (Koolzaadweg, 

Peperstraat, Sesamstraat). Te vervangen voor bomen type 504, 066 of 245, 

377, 231. Tevens het verzoek om een haag afscheiding tegenover de schuren, 

schuttingen. Wij willen absoluut geen grasveldjes langs de schuren, 

schuttingen. 

Ook graag weer een struikgedeelte (zie tekening). S.v.p. zo min mogelijk gras !! 

 Deels akkoord,  zie reactienr. 2 

voor de te planten bomen 

16. Koolzaadweg  Alle bomen kappen waar een lantaarnpaal bij staat zodat het minder donker is.   Deels akkoord.  

We proberen de lichtmasten 

waar kan vrij te zetten van 

bomen en anders worden de 

bomen gesnoeid. 

Bomen langs de Koolzaadweg 

worden om en om gekapt. 



 

   6 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Het hofje achter Koolzaadweg 20 is een hondenuitlaatplaats geworden. Graag 

een andere bestemming voor met bijvoorbeeld picknickbank en geen hoge 

struiken maar kleine bloemenperkjes, met stukjes betegeld en nieuwe 

lichtpunten. 

 Deels akkoord. Zie reactienr. 2. 

Er komt geen bankje in het hofje, 

daar wordt een hangplek mee 

gecreëerd. Er komt hier geen 

extra verlichting. Door het 

verwijderen van bomen wordt 

het al lichter. U bent bovendien 

vrij zelf een lamp al dan niet met 

bewegingsdetector  aan uw 

woning te bevestigen. . Tip: kijkt 

u eens op http://veilig.almere.nl 

voor subsidiemogelijkheden. 

17. Koolzaadweg  De plannen zijn redelijk helder en vaak begrijpelijk.  

Ik ben niet blij met het verwijderen van bomen op het hofje tussen 

Pastinaakstraat en Koolzaadweg. Het is ook niet duidelijk welke bomen 

verdwijnen. Ik zag wel dat er geen bomen bij komen en dat lijkt me een 

kaalslag. Het hofje is nu mooi qua beplanting. Ik ben ook niet blij met 

verwijderen platanen op de Koolzaadweg: één keer in het jaar (herfst) wat 

bladeren in mijn tuin is geen probleem. 

 De te verwijderen bomen zijn 

aangegeven op de 

ontwerptekening. De platanen 

op de Koolzaadweg halen we om 

en om weg om ruimte te geven 

aan de blijvers. De 

ontwerptekening  werken we bij 

na het verwerken van alle 

reacties. U kunt de definitieve 

ontwerptekening op termijn 

vinden op 

www.almere.nl/gokruidenwijk 

Er komen twee groenstroken 

terug tussen de bomen in het  

hofje en er zullen 7 bomen 

verwijderd worden. 

  Ik ben blij met het verwijderen van de nutteloze drempels tussen 

parkeerplaatsen aan de oneven kant van de Koolzaadweg.  

Suggestie: omzoom het voetbalveldje bij all-in hairstyling met een laag metalen 

hek, er worden nu stiekem honden uitgelaten ’s avonds.  

 Akkoord. 

  Ik ben voor de mogelijkheid van een gemeenschappelijke moestuin op het hof.   Voor het invullen van het hofje 

en zelfbeheer kunt u via telefoon 

14036 contact op kunnen nemen 

met mevr. A. Baij. 

http://www.almere.nl/gokruidenwijk
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Misschien is het een idee om een centrale snoeibak te plaatsen bij het 

voetbalveldje bij all-in hairstyling. 

Reiniging Deze reactie geven we door 

(plaatsen bladkorf) 

18.  Papaverstraat  Zoals op de inloopavond van 23 oktober jl. al aangegeven, zouden wij het heel 

jammer vinden als de groenstrook naast ons huis aan de Papaverstraat 22, 

plaats moet maken voor een container opstelplaats. Tenslotte verdwijnen er al 

veel bomen en komen er maar een paar terug. Als dan ook de groenperken 

minder worden, wordt onze groene wijk wel heel kaal.  

Er zijn op dit moment 2 plekken op de stoepen aan de overkant (Sesamstraat) 

waar de containers staan. Wij verzoeken u vriendelijk om de plannen te herzien 

en een plek aan te wijzen waar geen beplanting voor hoeft te wijken. Zo blijft 

het groen in de buurt behouden.  

 Akkoord. Er komt geen COP 

naast uw woning, dit blijft een 

groen perken de gouden regen 

blijft ook behouden. 

  Ook kwamen wij een tijd geleden de heer Vredeveldt in onze straat tegen en 

hebben wij met hem gesproken over de boom die nét naast onze voortuin, in 

het groenperk, staat. Deze prachtige Gouden Regen is door de eerste bewoner 

van ons huis geplaatst en staat niet binnen de tuingrens maar wordt wel door 

ons met veel liefde onderhouden.  

Wij willen deze boom heel graag houden. Er wonen vogeltjes in en hij heeft 

voor ons meerwaarde voor het woonplezier.  

De heer Vredeveldt heeft toen op zijn plattegrond een kruis gezet waar de 

Gouden Regen staat. Hij vond ook dat de boom kon blijven en raadde ons aan 

om het op de inloopavond nogmaals kenbaar te maken. Wij hebben hiervoor 

dan ook vorige week een formulier ingevuld.  

Wij hopen dat u onze wensen in behandeling wilt nemen en zien uw bericht 

met belangstelling tegemoet.  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd. 

 Akkoord, de gouden regen blijft 

behouden. 

19. Papaverstraat  Op het einde van de tuin staan 2 bomen. De kersenboom geeft heel veel 

overlast, o.a. pitten en rode poep van de vogels in de tuin op zonnescherm, 

parasols  

 Akkoord, bomen worden 

verwijderd 

  Nieuwe haag zijkant bijvoorbeeld rode beuk.  Akkoord 

20.  Papaverstraat  Klimop achter schuttingen tuin verwijderen + nieuw groeiende boom tussen 

nr. 26 en 28. 

 Gedeeltelijk akkoord. De 

bestaande beplanting 

verwijderen we en er komt 

nieuwe beplanting terug. We 

planten geen bomen terug. Wel 

komen er grotere op zichzelf 

staande (solitaire) struiken. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

21. Papaverstraat Groenstrook achter huis opnieuw inrichten i.v.m. klimop over hele 

groenstrook (eigenlijk het liefst bij woning betrekken omdat dat bij de andere 

blokken huizen ook al is gebeurd.) 

Tuinver 

groting 

Akkoord. Zie reactienr. 20. Uw 

verzoek over tuinvergroting 

geven we door aan bureau 

Tuinvergroting 

22. Papaverstraat De bomen op het talud tegenover nr. 38 nemen zóveel licht dat ik geen 

zonnepanelen kan plaatsen. Ze zijn zó hoog dat het licht pas om 13.00 uur (de 

zon) om de hoek komt (hoog zomer). Kunnen ze a.u.b. weggehaald worden. 

 Akkoord. 

23. Papaverstraat Graag zou ik zien dat de 3 bomen (grote populieren) zouden worden gekapt. 

Deze zijn 25 meter hoog en staan langs mijn huis. Ik wil zonnepanelen 

aanbrengen, echter is niet rendabel door deze 3 populieren. Het plan nu is dat 

alleen de middelste boom wordt weggehaald. Helaas nog steeds dus niet 

rendabel genoeg. Deze bomen staan er al 28 jaar en zouden toch gekapt 

moeten worden. Neem dus deze 2 extra bomen nu mee. 

 Akkoord. 

24.  Valeriaanstraat Boom voor het raam aan de zijkant slaat tegen het raam. Veel wortelopdruk. 

Hele zomer moet het licht aan. Heel donker. 

 Akkoord 

  Parkeergelegenheid erg weinig en smal.  Niet akkoord, helaas hebben we 

hier niet meer ruimte, we maken 

in de Sesamstraat nog eens 14 

extra parkeerplaatsen. 

25. Valeriaanstraat Parkeerplekken in Sesamstraat (kruising Valeriaanstraat) zijn erg krap. Zou fijn 

zijn als die wat breder gemaakt kunnen worden (eventueel meer). 

 Niet akkoord, zie reactienr. 24 

  Het enige hofje speeltoestellen dat overblijft aan de kant van 

Sesamstraat/Peperstraat/Valeriaanstraat ligt aan het water. Is voor jonge 

kinderen zonder diploma niet fijn. Het zou beter zijn als er op één van de 

andere hofjes ook speeltoestellen zouden komen. 

 Niet akkoord, er zijn voldoende 

speelgelegenheden in de nabije 

omgeving 

26. Valeriaanstraat Extra parkeerplaatsen aan zijkant van woning, zijn veel te weinig 

parkeerplaatsen. 

 Akkoord, er komen in de 

Sesamstraat nog eens 14 extra 

parkeerplaatsen. 

  Kruising Koolzaadweg-Valeriaanstraat drempel c.q. veiliger maken.  Akkoord, er komt hier een 

nieuwe drempel. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

27. Valeriaanstraat Bomen weg bij huisnummer 17 aan de zijkant (waar parkeerplekken zijn), 

zodat er meer parkeerplekken komen.  

 Akkoord, zie reactienr. 26 

  Bomen op kruising Valeriaanstraat-Koolzaadweg verwijderen voor beter zicht.  Deels akkoord, er wordt één 

boom extra gekapt, de hagen 

worden aangepast en we leggen 

een drempel aan op het 

kruispunt 

  Op eigen erf parkeren.  Niet akkoord 

   
 

 

28. Valeriaanstraat Bomen in de Valeriaanstraat wel terug maar kleine soort.   Akkoord 

  Bomen die worden verwijderd aan de Sesamstraat aan de zijkant van de 

Valeriaanstraat parkeerplaatsen (erg veel te kort daar).  

 Akkoord, zie reactienr. 26 

  Bomen op de kruising Valeriaanstraat – Koolzaadweg verwijderen voor beter 

zicht.  

 Akkoord, zie reactienr. 27 

  Op eigen erf parkeren. Iemand uit onze straat heeft dat ook al.  Niet akkoord 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

29. Valeriaanstraat  Graag meer parkeerplaatsen.  Akkoord, zie reactienr. 26. 

  Lagere bomen.  Akkoord. 

  Eventueel tuinvergroting. Tuinver 

groting 

Uw vraag over tuinvergroting 

geven we door aan bureau 

Tuinvergrotingen. 

  Oprit voor parkeren op eigen erf verbreden. Verhardin

g 

Akkoord, we kijken naar een 

technisch mogelijke oplossing. 

30. Sesamstraat  Verzoek om het hofje achter Sesam/Maanzaad/Peperstraat overzichtelijker en 

kind  vriendelijker te maken. Overzichtelijker d.m.v. weghalen struiken, kind 

vriendelijker d.m.v. speeltoestellen etc.  

 Deels akkoord, zie reactienr. 2, 

er komen echter geen extra 

speeltoestellen bij. 

  Kruising Valeriaan/Koolzaadweg overzichtelijker maken.  Akkoord, zie reactienr. 26 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

31.  Sesamstraat Meer speeltoestellen op nr. 1 Kornoeljestraat.  Niet akkoord, er zijn voldoende 

speelgelegenheden in de nabije 

omgeving 

  Haag om hofje (speelveld) plaatsen.  Akkoord, zie reactienr. 2 

32. Maanzaadpad Ik wil graag dat de bomen op het hofje achter Maanzaadpad 1 en 

Koolzaadweg  2 niet worden gekapt. Als de 7 bomen achter Maanzaadpad 

toch gekapt worden, wil ik dat er nieuwe bomen worden geplant. 

 Niet akkoord, de bomen halen 

we conform plan weg 

  Verder waarom bomen kappen achter Koolzaadweg 1. Daar is al genoeg 

ruimte om te voetballen. Almere wordt meer en meer een kale stad. Het enige 

wat ik zie is “kappen”. Ik zie er bijna nooit nieuwe bomen voor terug. 

 Dit is een dunning (om en om 

een boom weghalen) om andere 

bomen weer de kans te geven om 

te groeien. 

33. Maanzaadpad Met betrekking tot reiniging. Ik voorzie problemen met het in mijn ogen kleine 

aantal COP’s. Ik ben bang dat iedere plek straks overvol zal staan en dat dit 

voor overlast zal gaan zorgen. Teveel containers op één plaats. Containers 

zullen straks op de weg staan. Voetganger paden zijn niet meer vrij. Graag 

meer COP locaties !! 

Reiniging Uw reactie geven we door. 

34. Maanzaadpad Waar komt een tijdelijke invalide parkeerplaats? Graag nog wat meer 

parkeerplaatsen. 

 Akkoord, de tijdelijke 

invalideparkeerplaats komt zo 

dicht mogelijk bij de huidige 

locatie. Zodra de 

werkzaamheden in uw straat 

gereed zijn, verhuizen wij de 

invalideparkeerplaatsweer naar 

de oude locatie. Indien de 

invalideparkeerplaats op uw 

kenteken staat geregistreerd, 

komt de aannemer van het werk 

bij u langs om de mogelijkheden 

te bespreken. Er komen in de 

Sesamstraat nog eens 14 extra 

parkeerplaatsen. 



 

   11 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

35. Maanzaadpad  Vuilnisbak opzetplaats Maanzaadpad/Sesamstraat is niet verzorgd. (te klein). Reiniging Uw reactie geven we door 

  Parkeerplaatsen te weinig in omgeving (Sesamstraat)  Akkoord, er komen in de 

Sesamstraat nog eens 14 extra 

parkeerplaatsen bij. 

  Kleine bomen extra in Weegbreestraat.  Niet akkoord, hier komen geen 

bomen terug, er is te weinig 

ruimte. Er komt wel een losse 

haag met solitaire struiken. 

36. Maanzaadpad Ik zie dat bij mijn achteringang 3 bomen worden weggehaald. Zonder 

vervanging (op de Weegbree. Graag laten staan. Ze zijn heel mooi in de lente. 

Of één of meer vervangers !  

 Niet akkoord, zie reactienr. 35 

   
 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

37. Kalmoespad Bomen aan de zijkant van ons huis (bij parkeerplaatsen) worden om en om 

verwijderd. Volgens de plannen blijft de boom die juist voor problemen zorgt 

staan. (wortels in grond + duwen tegen muur + bladeren/takken tegen 

zolderraam !). Boom die wij zouden willen houden (mooi, als we in tuin 

zitten), blijft staan. 

Reeds eerder hierover gecommuniceerd. 

 Akkoord, passen we aan in de 

plannen. 

  Kijk alstublieft ook naar opstap stoep. (verzamelplaats containers).  

Wortels zorgen voor problemen, gevaarlijke situatie. 

 Akkoord, dit wordt met GO 

weer goed en veilig bereikbaar 

38. Kalmoespad De boom achter onze tuin van Kalmoespad 9 + 7 (tegenover Valeriaanstraat) 

is gekapt. Dit vonden wij niet prettig i.v.m. inkijk. Graag een andere boom 

terug, code 426 of 328 voor de boom en in de Sesamstraat meer 

parkeerruimte. 

 Deels akkoord, bomen komen 

niet terug, er komt een losse 

haag met solitaire struiken terug. 

Er komen in de Sesamstraat nog 

eens 14 extra parkeerplaatsen. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

39. Kalmoespad Boom terug. Onze boom is gekapt op 28-08-’14 (Valeriaanstraat tegenover nr. 

7). Daar hebben wij niet om gevraagd. Wel of de boom gesnoeid kon worden. 

Wij willen een andere boom terug i.v.m. inkijk samen met Kalmoespad 9. 

Code 426 of code 328. 

 Niet akkoord, hier komen geen 

bomen terug. Dit is te dicht op 

de erfgrens, de strook is te smal. 

Er komt een losse haag met 

solitaire struiken voor terug.  

  En in Sesamstraat meer parkeerplaatsen.  Akkoord, er komen in de 

Sesamstraat nog eens 14 extra 

parkeerplaatsen bij. 

40.  Kalmoespad Mollenoverlast in de wijk (grote terugkerende zandhopen) in en langs de 

beplanting. 

 Niet akkoord, de gemeente 

Almere bestrijdt geen mollen.  

  Speelvoorziening nummer 6 ook meer dan alleen voetbalveld. Ook iets voor 

jonge kinderen/meiden. Uitwijken naar speelvoorziening 1,8 of 10 is zonder 

toezicht niet veilig. (water oudere jeugd). 

 Niet akkoord, er is voldoende 

speelgelegenheid in de nabije 

omgeving. 

  Naar aanleiding van bovenstaand punt veilige oversteekplaats van Kalmoespad 

naar speelvoorziening 6 vooral door de bocht wordt erg hard gereden en is 

door huidig groen niet overzichtelijk. 

 Niet akkoord, er is een veilige 

route via de drempels 

  Ophalen van restafval in zomer ! Plus plaatsen van bakken, daardoor stank is 

na 1 week niet te harden, zoiets wil je toch achter je schutting hebben staan ! 

Reiniging Uw reactie geven we door. 

41. Kalmoespad Er was beloofd dat alle bomen die boven het dak uitkwamen weggehaald 

zouden worden. Daar hou ik jullie aan. Zeker in de Sesamstraat op hoogte van 

Kalmoespad 15 kan ik amper door het raam kijken.  

Alle nieuwe bomen zijn goed als ze maar klein zijn. 

 Akkoord, alle Elzen worden 

verwijderd, er komen kleinere 

bomen terug. 

42. Kalmoespad Zou het mogelijk zijn om zomers elke week de vuilnisbakken te wisselen en de 

plastic bakken één keer per maand.  Wij hebben de opslagplaats voor zo’n 30 

bakken voor onze tuin en dat is zomers een enorme stank. Terwijl je zomers 

toch niet zoveel plasticafval hebt. Veel mensen wisselen hun plasticbak nu al 

om de 4 weken. 

Reiniging Uw reactie geven we door. 

  Appelbomen weg.   Akkoord. 

  Boom (achter tuin 31) te groot, de schuur, tegels in mijn schuur komen 

omhoog door de wortels.  

 Akkoord. 

  Beter monitoren van foutparkeerders. Auto’s van hoekhuizen worden op de 

stoep gezet. Dit is zo wie zo ook nodig op andere plekken zoals 

invalideparkeerplaatsen bij AH waar zeer geregeld aso’s staan. 

Hand 

having 

Uw reactie geven we door. 

43. Kalmoespad  Bochtverbreding ! Valeriaanstraat – hoek Kalmoespad (de hoek wordt er 

steeds afgereden !) De brandweerwagen enz. kan de bocht niet maken. 

 Akkoord, de bocht zal verbreed 

worden. 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Wegverbreding – Valeriaanstraat, eind Kalmoespad, De auto’s staan nu 1/3 op  Akkoord, de Valeriaanstraat 
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de weg. Dat kan niet anders. t.h.v. de gracht zal worden 

verbreed. 

44. Kornoeljestraat Wij wonen al 26 jaar naar tevredenheid in de Kornoeljestraat. Toen wij hier 

kwamen wonen is ons verteld dat de wijk zou worden herzien na 15 jaar. Dat 

gaat dus 12 jaar later worden !! 

Via deze brief willen wij onze wensen doorgeven aan U, de gemeente.  

Het gaat hier vooral om een parkeerprobleem. Het is hier dagelijks moeilijk om 

je auto te parkeren in onze straat (Kornoeljestraat). Veel bewoners hebben 2 of 

3 auto’s in hun bezit en denken helaas alleen aan zichzelf. Voor ieder huis is 1 

parkeerplaats aanwezig maar het is hier wie het eerst komt het eerst maalt !. 

Wij hebben “maar” 1 auto in ons bezit en moeten dan vaak een paar straten 

verder parkeren !! 

Nou zou het erg fijn zijn als ieder woonadres een eigen parkeerplek zou hebben 

en ieder dus  1 auto in de straat parkeert. Het aantal parkeerplaatsen blijft dan 

hetzelfde als nu maar dan zou het probleem wel opgelost zijn. De bewoner van 

huisnummer 18 heeft al meer dan 20 jaar !!!! een eigen plek en dat klopt dus 

echt niet. Het zou voor iedereen erg fijn zijn om aan de voorkant van de 

woning een stukje grond erbij te kopen en daar een parkeerplek/carport van te 

maken. Dan is iedereen blij en het probleem is opgelost ! Het is ook zo dat de 

woningen tegenover ons aan de achterkant van hun woning een carport 

hebben en daar moeilijk in en uit kunnen komen i.v.m. geparkeerde auto’s in 

de Kornoeljestraat. Zij zetten ook vaak hun 2
e
 auto in onze straat, het zijn 

bewoners van het Selderijpad. Dit alles is dus maar een vreemde/irritante 

situatie van “onze” straat. Foto bijgevoegd van de Kornoeljestraat. 

Hoop dat er begrip is voor de situatie en dat er een oplossing voor komt. 

In een ander gedeelte van Kruidenwijk is dit namelijk gebeurd dat de 

bewoners een eigen plek voor hun deur hebben gehad/gekocht. Ik bedoel dus 

in de Vanillestraat. Zie bijgevoegde foto van voor en na aangelegde eigen 

parkeerplaats in Vanillestraat. 

Verhardin

g 

Deels akkoord, zie reactienr. 35 

We kijken nog naar andere 

mogelijke oplossingen. 

  Ook bij ons is er geen duidelijke aanwijsbare plek waar de vuilcontainers 

geplaatst moeten worden om geleegd te worden.  

Reiniging Uw reactie geven we door. 

45. Kornoeljestraat  Tuinvergroting afwijzing. De groenstrook behoort tot de hoofdgroenstructuur 

van de wijk. Ook dient de groenstrook als zichtgroen voor de buurtbewoners 

van de tegenoverliggende woningen. En zijn er sierheesters geplant die een 

bepaalde breedte nodig hebben om levensvatbaar te blijven. (brief bureau 

tuinvergrotingen verstuurd op 14 augustus 2014.) 

 Uw reactie bespreken we met 

bureau Tuinvergroting 

  Groenstrook tussen Kornoeljestraat – Wikkepad  

- Lantaarnpaal is onzichtbaar door bebossing. 

 Akkoord, alle beplanting halen 

we weg en planten nieuwe 

beplanting terug. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Sierheesters zijn bomen geworden met prima schuilplaats onzichtbaar vanaf de 

weg. 

Graag overweging wat te doen. Wij zullen met de buurt een voorstel 

neerleggen. Liefst gaan wij voor tuinvergrotingen met 1 meter groenstrook 

(lage stroken) in eigen onderhoud. 

Tuinvergroti

ng 

Zie vorige reactienr. 45 m.b.t. 

tuinvergroting 

  Kornoeljestraat voor: door kap bomen zijn meer parkeerplaatsen mogelijk! Werkvoor 

bereiding 

Uw reactie gaan we opnieuw 

bekijken. Daar waar ruimte 

is, leggen we een 

parkeerplaats aan 

46. Kornoeljestraat  Achter onze woning is 28 jaar geleden door de gemeente een parkeerplaats 

aangelegd, omdat de bewoner van Selderijpad niet de garage in kon. De 

parkeerplaats voor onze deur is toen vervallen. Deze moet dus echt terug 

komen. 

 Niet akkoord, in dat geval 

wordt de oude 

situatie/probleem opnieuw 

gecreëerd. 

  Graag nog een boom kappen aan de waterkant (zie tekening).  Akkoord. 

47. Bernagiestraat Gaarne een drempel te plaatsen tussen de Koolzaadweg en de Pastinaakstraat 

om de harde rijders zachtjes te laten rijden.  

 Niet akkoord. 

  De bomen in de even nummers weg te halen want we moeten alle bladeren uit 

onze tuin weg vegen en het hofje beetje boomvrij maken. 

 Akkoord 

  Langs de stoep achter overhangend groen, mensen moeten hun bomen 

bijsnoeien. 

 Akkoord, voor de start 

uitvoering verzoeken we alle 

bewoners de erfgrenzen vrij te 

maken. 

48. Bernagiestraat Gaarne een drempel in het midden van de straat, om hard rijden te 

voorkomen. 

 Niet akkoord. 

  Bomen waar niet zoveel bladeren afvallen, zelf erg moeite met opruimen 

daarvan.  

 Akkoord. 

Op een enkele boomsoort na 

laten alle bomen hun 

bladeren vallen in de herfst, 

dit zal altijd enige overlast 

geven. De te verwijderen 

bomen vervangen we voor 

kleinere bomen en minder 

bomen. 

49. Sjalotpad Zie graag dat er parkeerplaatsen bij komen. Parkeren is een groot probleem. 

Het gaat om de Sesamstraat ter hoogte van het Sjalotpad, Kalmoespad, 

Valeriaanstraat. 

 Akkoord, er komen in de 

Sesamstraat nog eens 14 

extra parkeerplaatsen bij. 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Liever geen bomen, maar parkeerplaatsen.  Niet akkoord, op het 
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Sjalotpad komen geen extra 

parkeerplaatsen. Deze komen 

in de Sesamstraat 

50. Weegbreestraat   5 extra parkeerplaatsen totáál onnodig  Niet akkoord 

  Parkeren opheffen langs gevel  Niet akkoord 

  a) I.v.m. inbraak, men klimt tussen auto en caravan op mijn dak.  Wij nemen aan dat de locatie 

van de caravan een tijdelijke 

situatie is en geen definitieve 

stalling. 

  b) Last van geluid, lopende automotoren en gedender door contactgeluid 

bestrating tegen de gevel. 

 Het probleem met 

contactgeluid proberen we in 

de uitvoering op te lossen. 

(vrij maken verharding bij 

gevel) 

  c) Graag groen zoals bij nr. 1 zie foto 2. Ben bereid om stuk in zelfbeheer te 

nemen. 

 Niet akkoord 

  d) 4x parkeren kan 6x parkeren worden in talud t.p.v. mijn blinde muur.   Niet akkoord, er volgt een 

plan van de 

bewonerscommissie Van 

Brug tot Brug voor 

groennrichtingsplan in het 

talud langs het water. 

  e) Het schelpenpad met laag struikgewas herstellen. Ik wil graag vanuit mijn 

tuin uitzicht op de gracht.  

 Er volgt een plan van de 

bewonerscommissie van Brug 

tot Brug waarin het 

schelpenpad en de begroeiing 

is verwerkt 

  f) Wilgknotten wel handhaven foto 12.  Akkoord, deze zullen we  

opsnoeien (onderdoorkijk), er 

wordt niet geknot. 

  g) Hazelaars handhaven.  Niet akkoord 

  h) Foto 11. Max. Tuinvergroting onder voorwaarde dat ik – wij een groene 

tuinafscheiding maken langs het Steenbreekpad. 

 Niet akkoord als het gaa om 

een maximale tuinvergroting. 

De eventuele 

randvoorwaarden kunt u 

opvragen bij bureau 

Tuinvergroting 

  i) Entree naar mijn tuin vrijhouden = foto 13.  Foto ontbreekt 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  j) Nr. ## heeft geen bezwaar tegen de ontworpen 6x parkeren.  Niet akkoord 
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  k) Mijn uitzicht is zeer verhinderd door tuinvergroting en uitbouw bij nr. 19. 

(foto 9). 

 Vanuit GO is hierin geen 

actie mogelijk 

 


