
ContaCt

Tijdens de werkzaamheden staat er 
een keet op het veld op de hoek van 
de Beursjeskruidstraat en de Gips
kruidweg. Hier houdt toezichthouder 
Martin Kennis van de gemeente 
Almere tijdens het groot onderhoud 
spreekuur op dinsdags van 13:30
14:30 uur en donderdags van 
10:3011:30 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 onder  houd, 
tekeningen met de nieuwe situatie en 
de planning. Ook vindt u hier de 
opmerkingen die we van bewoners 
hebben gekregen tijdens onder 
andere de bewonersbijeenkomsten.  

In 2015 is het groot onderhoud aan 
fase 3 van de Kruidenwijk begonnen, 
en dit jaar is ook fase 4 van start 
gegaan. Er wordt dus volop gewerkt 
aan uw wijk, en dat is goed te zien! 
Sommige delen zijn al flink opgehoogd, 

in andere stukken zijn we nog bezig of 
moeten we beginnen. 

De gemeente en de aannemers krijgen 
regelmatig vragen van bewoners van de 
Kruidenwijk over allerlei onderwerpen. 
Met deze nieuwsbrief willen we u een 
antwoord geven op de meest gestelde 
vragen. 

Heeft u toch nog vragen over het groot 
onderhoud in uw deel van uw wijk? Op 
deze pagina vindt u onze contact
gegevens. 

Met vriendelijke groet, 
Het uitvoeringsteam groot onderhoud 
Kruidenwijk  

Groot Onderhoud 
Kruidenwijk fase 3 en 4
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Beste bewoner van de 
Kruidenwijk,

Planning 

Op de website almere.nl/gokrui
denwijk vindt u de planning van 
fase 3 en fase 4. Dit zijn globale 
planningen die gaan over meerdere 
straten. Kort voor de aannemer bij 
u in de straat aan de slag gaat, 
ontvangt u hier een brief over. 
Zodra er gedetailleerde planningen 
bekend zijn kunt u die vinden op 
bovengenoemde website.



Uw wijkregisseUr

Uw wijkagenten

Ans Baij werkt als wijkregisseur in 
een aantal wijken van Almere. Een 
van die wijken is Kruidenwijk. Ze is 
de oren, ogen en de mond tussen de 
bewoners en gemeente. Ook als u 
zelf aan de slag wilt in uw wijk hoort 
de wijkregisseur het graag van u! 
Ans is regelmatig te vinden in de 
wijk, onder andere bij het spreekuur 
in de keet. U kunt ook contact met 
haar zoeken via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente 
Almere, 14 036. 

Wij zijn Jeroen Splint, Leonie 
Hemme en Rebecca van Haagen. 
Wij zijn de wijkagenten in uw wijk. 

Namens de politie zijn wij het eerste 
aanspreekpunt voor de wijkbewoners 
en voor onze partners. Wij streven 
naar een actieve samenwerking met 
onze partners en bewoners in de 
wijk. Het is voor ons belangrijk om 
te weten wat er leeft in de wijk, zodat 
wij problemen kunnen signaleren en 
zowel u als de gemeente hierover 
kunnen adviseren.
 

Contact met ons opnemen
Signaleert u problemen die niet 
direct om politieinzet vragen, zoals 
aanhoudende overlast, neem dan 
contact op met uw wijkagent. U 
kunt bellen naar 09008844. Als wij 
op dat moment niet in dienst zijn 
nemen we op een later moment 
contact met u op. Ervaart u een 
acuut probleem? Ook hiervoor kunt 
u bellen naar 09008844.

Bent u getuige van een strafbaar feit 
of ziet u een verdachte situatie, bel 
dan direct 112.

U vindt ons ook via www.politie.nl. 
Toets uw postcode in, klik vervol
gens op een van onze foto’s en dan u 
kunt ons een mail sturen. 

terUgblik inlooPbijeenkomsten

Op 14 oktober 2015 (fase 3) en 23/24 
februari 2016 (fase 4) hebben de 
laatste inloopbijeenkomsten plaats
gevonden. Deze bijeenkomsten 
stonden in het teken van de start van 
de uitvoering van het groot onder
houd in deze fases. 
 

In totaal hebben zo’n 220 bewoners 
de bijeenkomsten bezocht. Ze konden 
hier de definitieve ontwerptekeningen 
bekijken en informatie krijgen over de 
ophoging van straten, parkeerplaat
sen, bereikbaarheid en andere 
onderwerpen. 

VerboUwing albert Heijn

De verbouwing van de Albert Heijn 
aan het Lavendelplantsoen is klaar. 
De winkel heeft zowel aan de 
binnen kant als aan de buitenkant een 
hedendaagse uitstraling gekregen. 
Aan de voorzijde van de winkel zijn 
extra parkeerplaatsen gekomen. Deze 
parkeerplaatsen zijn tot stand 
gekomen op verzoek van bewoners en 

wie begeleiden de UitVoering Van de werkzaamHeden?

De werkzaamheden van de aanne
mers worden begeleid door het 
uitvoeringsteam groot onderhoud 
Kruidenwijk. 
Het uitvoeringsteam bestaat uit:
Meindert van der Valk: project
manager en eindverantwoordelijk 
voor kwaliteit, planning en budget.
Jan Toeter: directievoerder,  

verantwoordelijk voor de uitvoering 
en naleving van het contract. 
Martin Kennis: toezichthouder, 
verantwoordelijk voor de dagelijkse 
werkzaamheden en uw contactper
soon als u vragen heeft.
Ans Baij: wijkregisseur (meer infor
matie over de wijkregisseur elders in 
deze nieuwsbrief). 

in overleg met de Albert Heijn. 
Hier door hebben we een veilige 
situatie weten te creëren voor de 
verschillende gebruikers van de 
openbare ruimte. Daarnaast is een 
efficiënte verkeersstroom ontstaan 
waar door irritaties of gevaarlijke 
situaties uit het verleden worden 
vermeden. 



wat gebeUrt er nog meer in de krUidenwijk?

Ook bij een aantal bruggen gaan we 
groot onderhoud doen. Van de 
Peperbrug hebben we het brugdek 
vervangen. Het was niet nodig meer 
onderdelen van de brug te vervan
gen omdat de rest nog in goede 
staat was. Voor het brugdek hebben 
we dikkere planken gebruikt. 
Mochten we op een later moment 
alsnog de hele brug moeten vervan
gen, dan kunnen we deze planken 
gebruiken voor het repareren van 

een andere brug. Het is namelijk alleen 
mogelijk om dikke planken te herge
bruiken. In 2017 gaan we onderhoud 
plegen aan de Algera brug, Tollenbrug 
en Tuinkruidenbrug. Hierover infor
meren we u te zijner tijd.

In het westen van Kruidenwijk, 
richting de Beatrixsluis, gaan we in de 
grachten de beschoeiing (de planken 
langs de waterkant) vervangen. Dit 
gebeurt komend najaar. Er komt een 

nieuwe houten beschoeiing, uiteraard 
met FSCkeurmerk. Waterschap 
Zuiderzeeland is eigenaar van de 
beschoeiing en gaat deze werkzaam
heden uitvoeren. n 

biobankje Van waterPlanten 

In maart is er in de Weegbreestraat 
een uniek biobankje onthuld. 
Dit bankje bestaat voor 100% uit 
biologische grondstoffen, die tot voor 
kort als afval werden beschouwd: 
gemaaide gedroogde Almeerse 
waterplanten, gemaaid gras en 
aardappelzetmeel. Deze grondstoffen 
vormen samen het materiaal bio
composiet. Het is voor het eerst dat 

er in Nederland een bankje is gemaakt 
van dit materiaal. 

De gemeente gaat bij het bankje een 
schelpenpad aanleggen en gras 
inzaaien. Van Brug tot Brug gaat 
daarna het park verder inrichten. 
Meer informatie: 
vanbrugtotbrug.webnode.nl

Ook op diverse andere 
plekken in de Kruiden
wijk komen biobankjes. 
Deze plaatsen we in het 
najaar.

Waarom een bankje van water-
planten?

We gaan bewust om met bouwmate
rialen zoals beton, staal en aluminium 
omdat de grondstoffen waar deze uit 
gemaakt worden op den duur 
opraken. Daarom kiezen we zo veel 
mogelijk voor materialen die we 
steeds opnieuw kunnen gebruiken, 
zoals straatstenen en gerecycled beton 
voor fietspaden. Waar het kan maken 
we gebruik van lokale materialen. 
Voor banken gebruiken we bijvoor
beeld het hout van Almeerse bomen. 
Ook werken we aan energiebesparing, 
onder andere door LEDlampen te 
plaatsen in de straatverlichting. 
Samen met onze bewoners, onderne
mers en andere partners werken we 
aan een betere leefomgeving.  
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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.

Voldoende Parkeer
Plaatsen en/of  
Voldoende groen?

Toen de Kruidenwijk werd 
ontworpen en aangelegd, lag het 
aantal auto’s per huishouden nog 
een stuk lager. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen anno 2016 – en de 
komende jaren – zijn auto kwijt kan, 
leggen we meer parkeerplaatsen aan. 
Helaas lukt dat niet in alle straten, 
omdat er niet overal ruimte voor is. 
Daarom hebben we besloten op 
plekken waar het wél past, ook 
parkeerplaatsen te maken voor 
bewoners van omliggende straten. 
Het kan dus nog steeds gebeuren dat 
u uw auto iets verder van uw huis 
moet parkeren, maar in de meeste 
gevallen kunt u dichterbij parkeren 
dan vóór het groot onderhoud.
 

De grasstrook is geen 
parkeer plaats

De gemeente en aannemer werken 
aan uw wijk, om ervoor te zorgen dat 
deze er weer netjes uitziet. Het is 
jammer om te zien dat er auto’s 
geparkeerd staan op grasvelden die 
pas opnieuw zijn ingezaaid, of erger 
nog: dat er auto’s over de grasvelden 
heen rijden. Dit is vooral jammer 
voor u als bewoner, omdat u toch 
het liefst een groen grasveld ziet, in 
plaats van een kaalgereden stuk 
grond. Daarom een vriendelijk 
verzoek: gebruik de wegen en gras 
velden waarvoor ze bedoeld zijn!  

oPHogingen: Hoe zit Het ook alweer?

Naar aanleiding van de papieren 
nieuwsbrief hebben wij een aantal 
vragen gekregen over het ophogen 
van de voortuin/oprit. Daarom geven 
we u graag een verduidelijking:
Wilt u zand bestellen voor het 
ophogen van uw tuin/oprit? Dit kan 
met het formulier op almere.nl/
gokruidenwijk (ga naar de pagina 
van fase 3 of 4, afhankelijk van waar u 
woont). Lever het ingevulde formulier 
in bij de aannemer. Daarmee maakt u 
ook de afspraken voor het leveren en 
betalen van het zand. De gemeente is 
hier geen partij in.
Tip: haal de bestrating uit uw tuin of 
oprit voordat de aannemer het zand 
stort. De aannemer stort eerst het 
zand in de voortuinen en gaat daarna 
aan de slag met het verwijderen van 
de bestrating in de straten en 
trottoirs.

Kopers en huurders
Heeft u een eigen woning? Dan bent 
u er zelf verantwoordelijk voor dat uw 
voortuin/oprit na het ophogen 
aansluit op het trottoir en de straat. 
Eventueel wil de aannemer dit – 
tegen betaling – wel voor u doen; u 
kunt dit overleggen met de straten
makers. 
Heeft u een huurwoning, dan kunt u 
contact opnemen met de 
woningcorporatie voor informatie 
over de ophoging. 

Erfgrens vrijmaken
Voor de aannemer in uw straat aan 
het werk kan, is het belangrijk dat u 
uw erfgrens vrij maakt. Het gaat 
bijvoorbeeld om groen, schuttingen, 
plantenbakken en aanhangers. Deze 
mogen op uw eigen grond staan/
hangen, en niet over de betonband 
(opsluitband) heen komen. Dit gaat 
al hartstikke goed: bijna alle bewoners 
maken op tijd de erfgrens vrij. Dat is 
een compliment en een bedankje 
waard!

De aannemer hoogt de straten en 
trottoirs op tot en met de betonband. 
Om de betonband goed te kunnen 
ophogen en ervoor te zorgen dat deze 
blijft liggen, haalt de aannemer ook 
de eerstvolgende tegel eruit. Dit is 
dus de laatste tegel van uw voortuin/
oprit. Die tegel legt hij uiteraard weer 
terug, maar hierdoor ontstaat er wel 
een hoogteverschil tussen de 
betonband en de laatste tegel van uw 
voortuin. Dit is een tijdelijke situatie, 
want zodra u uw voortuin ophoogt, 
ligt alles weer recht en ziet het er de 
komende jaren weer netjes uit.  


