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Groot onderhoud Kruidenwijk Fase 3 
Reactieformulieren d.d. 23 maart 2015 
 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 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 Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
1. Kruidnagelstraat  In de Kruidnagelstraat zijn 2x 4 parkeervakken. Het is altijd erg druk in de straat. Is 

het mogelijk om het stukje groen tussen de 2 vakken er bij te betrekken. Er ontstaan 
dan 2 extra parkeerplaatsen. 

 Niet akkoord. Parkeren op eigen 
erf, in de buurt is genoeg ruimte. 
Extra parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd op de Wollegrasweg. 

2. Kruidnagelstraat  Is het mogelijk om de bestaande groenstrook in het midden van de straat te 
vervangen door parkeerplaatsen 

 Niet akkoord. Parkeren op eigen 
erf, in de buurt is genoeg ruimte. 
Extra parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd op de Wollegrasweg. 

3. Wollegrasweg   Wollegrasweg 3 lichtpunten gepland. Lijkt mij erg weinig, graag aanpassen.  Langs de Wollegrasweg staan 6m 
hoge lichtmasten/ LED-verlichting. 
Mastafstanden zijn goed. 
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Nr. Straat Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
4. Distelweg  Fase 2  Overlast/inkijk jongeren tuin. i.v.m. Leilindes.  

 
 Inmiddels zijn er bomen geplant 

zodat het zicht vanaf de balkons 
richting de tuinen ontnomen wordt. 

5. Basilicumweg  Lantarenpaal bij sporthal staat in de weg voor de brandweer.  Brandweer kan de 
bocht richting brandgang tussen de sporthal en 204 nooit maken. 

 We gaan de lichtmast verplaatsen.  
   Huidige beukenhaag achter 204 t/m 210 graag terugplaatsen na ophogen terrein 

i.v.m. gevoetbal tegen de schuren. 
 Akkoord. Er wordt een beukenhaag 

geplant. 
6. Basilicumweg   Wij wonen aan de Basilicumweg. Het snoeien van de bomen zou om en om 

gebeuren. Al 2x alles gesnoeid. Dit geeft een zeer lelijk aanzicht van de straat. 
Graag zouden wij willen vragen, hou u aan de om en om versie voor een mooier 
straatbeeld. Alvast bedankt. 

 Dit wordt buiten het projectteam 
opgepakt door onze afdeling 
groenonderhoud. 

7. Basilicumweg  Graag drempel ter hoogte van de snackbar aan de Basilicumweg. Er wordt hier erg 
hard gereden.  

 Dit is technisch niet mogelijk i.v.m. 
geplande parkeerplaats in de 
groenstrook bij het Karwei. 

8. Saliestraat  Aan beide kanten (hofje + gracht) s.v.p. meer lichtpunten. Met name ook aan de 
zijde van het hofje waar nu geen lampen zijn (voetpad langs de bergingen). 

 Mast blijft staan, inrit wordt 
verbreed. 

9. Saliestraat  Aan beide zijden van de woning zowel achterpad als op het hofje is er weinig 
verlichting. Heden staan er alleen 2 lantaarns die een deel van het voetpad 
verlichten, maar het pad om het speelhofje is niet verlicht. 

 Hofjes worden verlicht met 
maximaal 2 lantaarns. Bewoners 
mogen eventueel zelf verlichting 
aan de schuur maken (al dan niet 
met bewegingsensor). Informatie 
kunt u vinden op veilig.almere.nl 

10. Saliestraat   Gaarne als het mogelijk is de boom nr. 485 iets richting de gracht planten.  Akkoord. 
   Bloemstrook verder ook langs huizen 31-35.  Akkoord. 
11. Saliestraat  Groen: bloembollenstrook doortrekken t/m 37. Stopt nu bij nr. 33. Eventueel 

bewoners initiatief voor invulling van de bloembollenstrook. 
 Akkoord. 

   Verharding: Rood/wit brandweerpaaltje ± 1 meter naar voren richting straat om 
parkeren te voorkomen.  

 Er worden extra parkeerplaatsen in 
de Saliestraat bijgemaakt, we 
wachten eerst af of dit een positief 
effect heeft. 
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Nr. Straat Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
   Albert Heijn: witte betonblokken verwijderen uit bochten. Hoek breder maken om 

auto’s makkelijker te laten kruizen. 
 De bochtstralen zijn aangepast, 

ruimer gemaakt.  
12. De Specerij   Ik wil meehelpen met bomen planten e-mail: bianca@floricel.nl  Hallo Bianca, zoals afgesproken 

gaan we je uitnodigen zodra we met 
de werkzaamheden gaan beginnen. 

13. De Specerij  Kan tussen De Specerij 13 en De Specerij 7 een drempel of iets anders gedaan 
worden om de snelheid uit de flauwe bocht te halen? Er zijn automobilisten die over 
de stoep de bocht door scheuren.  

 Niet akkoord, er zijn te weinig 
verkeersbewegingen om daar een 
drempel te plaatsen. 

   Speelplein nr. 9. Graag speeltoestellen geschikt voor doelgroep evt.   In het Beatrixpark zijn 
speeltoestellen voor diverse 
leeftijdscategorieën.  
Men kan daar naar toe, dit is 
dichtbij. Daarom komen er geen 
extra speeltoestellen bij.  

14.  De Specerij   Op het grote plantsoen in de Specerij staan 2 nieuwe walnoten gepland. Graag liever 
1, die het dichtst bij de haag. Het veldje wordt door ons gebruikt voor de barbecue 
met de buurt en 1 grote boom die vrij staat komt ook mooier uit. Is goedkoper ook. 
Graag ook nog enquête over dit plantsoen. Er staan ook beuken en esdoorns die niet 
op het plan staan. 

 Dit is akkoord, er komt 1 walnoot, 
en het groen in het hofje wordt 
aangepast naar aanleiding van de 
enquête. 

15. De Specerij  Graag bomen achter de tuin snoeien (zoveel mogelijk) het gaat om 2 à 3 eiken.  Dit is akkoord, er volgt na groot 
onderhoud een snoeironde. 

16. De Specerij  Waarom de groenstrook aan de waterkant niet hetzelfde inrichten als aan de andere 
kant van het fietspad? (reeds gerenoveerd). 

 Vanwege diversiteit van beplanting 
in de wijk wordt gekozen voor een 
andere indeling.  

   Waarom de bomen symmetrisch terug planten. Speels is wenselijk.  De bomen worden weer op de oude 
plek teruggezet om een 
laanstructuur te garanderen. 

      
      

 
 
 


