
  

 

 

 

Groot onderhoud Kruidenwijk Fase 4 

Reactieformulieren d.d. 25 maart 2015 

 

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

nieuwe plannen indien dit technisch en/of financieel mogelijk was. We hebben alleen verzoeken voor het verwijderen van bomen kunnen opnemen 

als daar een goed technisch argument voor is. De antwoorden op vragen over de inrichting van hofjes en het verwijderen en planten van bomen in de 

hofjes zijn tot stand gekomen vanuit de reacties van de bewoners en enquêtes en vallen onder bewonerswensen. 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 

1. Kornoeljestraat Hoop dat het deze keer wel werkt om één eigen parkeerplek te kopen (of te 

huren) voor onze deur. Als alle bewoners van de Kornoeljestraat hun voortuin 

daarvoor gebruiken en we kunnen er een stukje grond bij kopen (huren, 

gebruiken) dan is er al een groot probleem opgelost. Omliggende straten 

hebben dat ook voor een groot deel ! (zie ook weer kopie brief + foto’s van 23 

oktober 2014, nogmaals ingeleverd) 

Niet akkoord.  Het is openbaar gebied en dat wordt 

niet verkocht of verhuurd voor deze doeleinden.  

2. Kweldergrasveld Is het een idee om langs het Tuinkruidenpad een wandelroute (schelpenpad) 

aan te leggen van het Koggepark naar of richting het Beatrixpark.  

Niet akkoord, er ligt al een goede verbinding.  

  En als 2
e
 een wandelpad op het talud dat langs Kweldergrasveld, Hooigrasveld 

en Helmgrasveld loopt. 

Voor de woningen ligt een goed voetpad. Een 2
e
 

wandelpad is niet mogelijk i.v.m. inkijk in de tuinen 

en niet wenselijk. 

3. Raaigrasstraat Op de eerste plek, wat een absurde gekke denkwijze is er over bepaalde zaken. 

Nu mijn opmerking: aan de Borstelgrasstraat is een speelveld. Nu en dus ook 

in jullie nieuwe planning is dit 1 vies goor speelveld doordat er overal poep 

ligt. Mijn wens, en ik weet dat vele ouders dezelfde wens hebben, is dat 

rondom de speeltoestellen geen gras, maar speeltegels komen. Ruim gelegd ! 

Wij laten onze kinderen er nu niet spelen omdat ze letterlijk door de poep 

moeten lopen. Verander dit plan a.u.b.! 

De soort ondergrond voor de speeltoestellen is 

afhankelijk van het soort speeltoestel. Dit heeft te 

maken met valhoogtes, demping en veiligheid. Van 

deze richtlijnen kan niet worden afgeweken.  

  Ik heb begrepen dat de omliggende bewoners van dit plein formulieren thuis 

krijgen voor wensen. Ik woon 1 straat verder en krijg dit niet. Terwijl ook mijn 

kinderen hier spelen. Belachelijk dus ! Dus bij deze mijn wens. 

Uw wens hebben wij beantwoord, zie bovenstaande 

reactie. 

4. Buntgrasstraat Buntgrasstraat t.h.v. nr. 19. Blauw puntje naast de woning? Staat hier zo niet 

LM bijplaatsen aan de kop parkeerplaatsen. 

Akkoord. 

5. Struisgrasstraat Struisgrasstraat algeheel verbod voor vrachtverkeer. Helaas is dit niet mogelijk. We zullen de 

vrachtauto’s van de gemeente instrueren hier geen 



 

   2 

gebruik van te maken. 

6. Helmgrasveld  Graag overleggen over bestraten pad eigen kavel. Zou handig zijn als dat wordt 

meegenomen in de bestrating en dat eigenaren meebetalen. 

Dit kunt u rechtstreeks regelen met de betreffende 

aannemer. 

7. Hooigrasveld Zou graag verbreding van de weg willen aan het Hooigrasveld ter hoogte van 

nr. 29. Daar er geparkeerde auto’s staan zodat deze beter gepasseerd kunnen 

worden.   

Helaas is dit vanwege de kosten niet  mogelijk. 

8. St. Janskruidplantsoen  Aan de tuinzijde van ons huis wordt een boom geplaatst. De boom komt op de 

Lintgrasstraat te staan. Gezien de overlast van de vorige bomen willen wij géén 

boom maar bosschage zoals het nu is. 

De boomsoort wordt aangepast. Deze boom is meer 

geschikt voor de locatie, geeft minder overlast. Dit 

wordt een Prunus ceracifera nigra (rode sierkers) 

9. Lintgrasstraat Inzake: Parkeerplaatsen. Het is mooi dat er meer parkeerplaatsen worden 

gecreëerd. Echter ik denk dat dit er te weinig zijn/worden in de nieuwe 

plannen. Dit situatie is dat nu dagelijks tussen de 5 en 10 auto’s in het gras 

staan aan het St. Janskruidplantsoen. Dit gras is nu meer een modderpoel dan 

een grasveld omdat dit vernield wordt door de wagens! Waarom niet daar 

meer parkeervakken creëren? Dit is ook gemeld op de eerste bijeenkomst. 

Het maximumaantal  van 6 extra parkeerplaatsen is 

al gerealiseerd. 

Het uitbreiden van parkeerplaatsen gaat in dit geval 

ten koste van groen. Dit groen willen we graag 

behouden voor de wijk. 

10.  Vingerhoedskruidstraat  In de Vingerhoedskruidstraat 16-32 één boom extra en één parkeerplaats 

minder. Dit ter verhoging van mijn algemene levensvreugde die de afgelopen 

maand drastisch is afgenomen ten gevolge van de kaalslag in mijn straat/wijk. 

Er is een grote behoefte aan extra parkeerplaatsen in 

de straat, we hebben geprobeerd een goede balans te 

vinden tussen parkeerplaats en groen. 

  Bovendien verneem ik graag wanneer de bomennota van Almere wordt 

goedgekeurd. 

De bomennota wordt op dit moment geëvalueerd en 

er volgt een nieuwe versie. 

11. Borstelgrasstraat Gaarne verwijderen van boom op heuvel (Hooigrasveld) aan de achterzijde van 

Borstelgrasstraat 15/17. Buren van nr. 17 gaan hiermee akkoord. 

Akkoord. De boom gaat weg. 

12. Borstelgrasstraat De plotseling weer ingeplande boom in de straat tussen 44 en 42 s.v.p. niet 

herplanten.  Er loopt een verzoek om de bruikleenovereenkomst te verlengen. 

We willen de grond voor onze voortuinen niet kopen. Indien de 

bruikleenovereenkomst wordt verlengd, alleen de boom niet herplanten.  

Indien de overeenkomst niet verlengd wordt, s.v.p. geen boom, geen 

groenstrook, maar 2 parkeerplaatsen voor de tuinen. 

De wijkregisseur neemt contact met u op voor 

nadere afspraken. 

13. Doddegrasweg Hofje achter pand nr. 38. Graag Hazelaar laten staan (is een mooie boom met 

veel sociale contacten). Als deze bomen (struiken) staan wil ik best helpen 

onderhouden.  Eén walnotenboom erbij zal een verrijking voor hofje zijn. 

Meerdere walnoten bomen zal hofje sieren. 

Nu nr. 245 gepland. Dat heb ik liever niet. 

De inrichting van de hofjes is apart geënquêteerd. 

De laatste definitieve versie vindt u op 

www.almere.nl/gokruidenwijk 

14. Doddegrasweg Verharding + groen 

S.v.p. groen bij nr. 42 opschuiven naar stoep zodat er 1 parkeerplaats bij komt 

bij nr. 42 en 40.  

Akkoord. 

  In hofje (nr. 26) s.v.p. notenboom laten staan + haagjes planten tegen het 

voetballen. Ook solitaire planten (krentenbomen) laten staan. Doddegrasweg 

35 t/m 47. Geen grasstrook, dit wordt een honden uitlaat plek. 

De inrichting van de hofjes is apart geënquêteerd. 

De laatste definitieve versie vindt u op 

www.almere.nl/gokruidenwijk 

Voor nummers 35 t/m 47  worden struiken geplant. 

15. Mannagrasstraat COP containers passen niet op de aangegeven nieuwe bestemming = klein 

stukje stoep = Lintgrasstraat. 

De grootte van de container opstelplaatsen  wordt 

nog bekeken. 

http://www.almere.nl/gokruidenwijk
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  Drempel ingang Mannagrasstraat verhogen zodat het verkeer geremd wordt.  De drempel wordt naar oorspronkelijke 

aanleghoogte gebracht zodat deze meer voldoet aan 

de richtlijn. 

  Vrachtwagen omleiden naar de Doddegrasstraat – gaan nu door 

Mannagrasstraat en kunnen vaak de bocht niet maken de Lintgrasstraat in. 

Dus via de Doddegrasstraat naar de Lintgrasstraat. 

De scheiding wordt in de  nieuwe situatie beter 

herkenbaar. 

16. Mannagrasstraat  Mijn achtertuin grenst aan zijkant aan de Lintgrasstraat. In het gemeenteperk 

is op mijn verzoek ± 10 jaar geleden de Els weggehaald i.v.m. complete 

schaduw in de tuin vanaf ± 14.00 uur. Nu staat er een iep volgens de tekening 

die ± 25 meter wordt. Dit vindt ik niet acceptabel. Een kleine boom is niet erg, 

bijvoorbeeld een Prunus.  Tevens heeft ± 5 jaar geleden het hele parkeervak 

naast ons huis open gelegen doordat de wortels van de els de warmwater 

(drinkwater) stuk gedrukt had. Onder mijn huis was een waterballet en het 

leek in huis wel een sauna. Alle 3 de elzen zijn verdwenen en ik kan werkelijk 

niet begrijpen dat daar waar de leidingen lopen er nu weer bomen terugkomen. 

De boomsoort wordt aangepast. Deze boom is meer 

geschikt voor de locatie, geeft minder overlast. 

Dit wordt een Prunus amanogawa, smalle boom 

voor in de Mannagrasstraat en in de Lintgrasstraat 

een Prunus cerasifera nigra. 

  Voor de eerste inloopavond had ik een mail gestuurd met vragen en 

opmerkingen. Helaas geen reactie op mogen ontvangen. Een kwalijke zaak. 

Ben graag bereid de foto’s van waar de leidingen lopen te laten zien.  

 

  In de Mannagrasstraat is aan beide zijden in het midden een stuk stoep met 2 

bomen. De stoep is compleet loos. Laat de bomen (kleine) staan en creëer nog 

2 extra parkeerplaatsen.  Huidige stand van autobezit is vele malen hoger dan 

de norm van1,3 auto per huishouden. 

Er worden bomen terug geplant om in de straat enig 

groen te behouden. Dit beeld zetten we tevens door 

in de Scherpgrasstraat. Extra parkeerplaatsen (6 

stuks) worden gerealiseerd in de Lintgrasstraat. 

17. Gipskruidweg  Op ieder kruispunt op de Gipskruidweg ligt een drempel. Behalve ter hoogte 

van nr. 20. Auto’s komen nu met hoge snelheid de bocht door. Dit is 

gevaarlijk voor fietsers, mensen die uit hun auto stappen. Kan er voor gezorgt 

worden dat hier ook een drempel komt. 

We gaan onderzoeken of dit technisch mogelijk is. 

18. Gipskruidweg Zoals eerder aangegeven zijn wij niet gelukkig met nieuwe opstelplek voor de 

vuilcontainer waarvoor de haag nr. 46 verwijderd wordt. Voor het uitzicht 

komt er een stenen plein met totaal geen groen meer. Deze graag behouden of 

haag doortrekken. 

De container opstelplaatsen worden verdeeld over 2 

zijden van de weg, zodat de overlast wordt verdeeld. 

19. Gipskruidweg  Kruispunt Gipskruidweg/Wollegras + fietspad  Borstelgras. Gevaarlijk 

kruispunt in de nieuwe situatie voor overstekende wandelende kinderen naar 

school. Er is geen duidelijk onderscheid tussen fietspad en voetpad meer  door 

weghalen struiken voor nr. 48. Druk kruispunt doorgangsweg van hoge ring 

naar AH. 

De zichthoeken zullen overzichtelijk worden 

gemaakt door verwijderen van blokhagen. 

20. Gipskruidweg Overlegt met dhr. Slagter in plantsoen naast Gipskruidweg 48 komt bij de 

achtertuin een beukenhaag veer.  Zie plattegrond. 

Akkoord. 

  Containerplaats Gipskruidweg voor nr. 48. Het is de kleinste plek op dit 

kruispunt terwijl er méér containers bij komen. Ook de containers van de 

Wollegrasweg (daar gaat containerplek weg). Dit punt is belangrijk 

oversteekpunt voor fietsers en wandelaars in de wijk en wordt hierdoor 

onoverzichtelijk. (Er is over dit probleem al mail gestuurd met eventuele 

De container opstelplaatsen worden verdeeld over 2 

zijden van de weg, zodat de overlast in verhouding 

wordt beperkt. 
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oplossingen en dhr. Ruijs is op de hoogte.)  Ook vind ik de plek voor mijn huis 

geen prettige plek terwijl er aan de overkant ook plek is. 

21. Zoutgrasstraat Ophogen paden naar hofje, gemeente voert werkzaamheden uit, in overleg met 

bewoners kosten delen, schappelijke prijs.  

Op particulier terrein voeren wij geen 

werkzaamheden uit. 

  Doorgaand verkeer kruising Dadelklaverstraat/fietspad afsluiten s.v.p. Dit zal worden onderzocht. 

  Zo snel mogelijk bomen van hofje verwijderen en vervangen zoals voorgesteld 

door gemeente. 

Over de hofjes is een aparte enquête geweest. De 

uitslag van deze enquête wordt leidend voor alle 

hofjes. U kunt de resultaten terugvinden op onze 

definitieve ontwerp tekening. 

22. Zoutgrasstraat Dadelklaverstraat/Helmgrasveld fietspaden weinig licht. De verlichting zal niet worden aangepast. De 

verlichting voldoet volgens de richtlijnen voor 

fietspaden. 

23. Zoutgrasstraat Eik – ½ slecht (notitie) We monitoren de boom. Als blijkt dat deze slecht is 

zal de boom alsnog verwijderd worden. 

24. Fakkelgrashof Laten de mensen die die bomen zo graag laten staan even komen helpen met 

bladruimen.  

85 jaar voorjaar en najaar weken aan het vegen. Man hartpatiënt met 

pacemaker. Doe er a.u.b. wat aan. 5 rotbomen zouden eerst weg gaan (dus 

niet (of uitdunnen).  

Er volgt een dunning en er worden 3 bomen 

verwijderd 

  Parkeerplaats invaliden moet een oplossing worden gemaakt achter het huis en 

moet 1 ½ parkeerplaats terug komen c.q. tijdelijk verplaatsen naar zijde 

busbaan (zie kaart) 

Een tijdelijke invalideplaats zal zo dicht mogelijk bij 

huis geplaatst worden. De oude invalideplaats wordt 

weer teruggeplaatst. 

25. Dadelklaverstraat Afsluiting Dadelklaverstraat Dit wordt buiten het project opgepakt door een 

werkgroep samen met bewoners. 

26. Loogkruidstraat MRS melding  

graag zouden wij een "schelpenpad" in het groenstrookje zien gelegen tussen 

de busbaan en kruidenweg. Zodat de hondenmensen hun honden niet meer 

uitlaten op de groenstrook achter onze tuinen maar in dat loze stukje groen 

gaan lopen. Mensen lopen nou eenmaal liever op een paadje dan door het 

hoge gras. Het zou ons woongenot heel wat aangenamer maken als we de 

stank van de hondendrollen kwijt zouden zijn 

Akkoord. 

 

 

 


