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Geachte bewoner(s), 

 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van fase 3 van het groot onderhoud Stedenwijk 

Midden en Zuid. De uitvoering voor fase 3 start in het eerste kwartaal van 2019. De 

precieze datum ontvangt u uiteraard nog. 

 

Het groot onderhoud is onder andere nodig vanwege verzakkingen en daarmee de staat van 

de bestrating in de wijk. Daarom hogen we Stedenwijk op, bestraten we het gebied 

opnieuw en nemen we veel (kleine) maatregelen die per buurt, straat, of hofje kunnen 

verschillen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlichting, bestrating en het groen. Om u van te 

voren te informeren over de plannen en om te kijken of dit aansluit bij uw verwachtingen, 

nodigen wij u graag uit voor de tweede inloopbijeenkomst. Hier kunt u ook uw eventuele 

wensen voor uw buurt, straat of hofje kenbaar maken.  

 

Datum:   Dinsdag 9 oktober 2018 

Locatie:  Buurthuis De Inloop, ’s Hertogenboschplein 8 

Tijd: van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur  

 

U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.  

 

Bewonerswensen eerste inloopavond 

Tijdens de eerste inloopavond in het voorjaar van 2018 heeft u uw opmerkingen en wensen 

met ons kunnen delen. We hebben alle bewonerswensen verzameld en publiceren deze 

vanaf 24 september 2018 op www.almere.nl/gostedenwijk. Voor de wensen van de eerste 

inloopavond hebben we gekeken of deze (technisch) haalbaar zijn. Achter iedere wens 

hebben wij een voorlopige reactie geschreven. We hebben nog geen definitief besluit 

genomen over deze wensen; er ligt dus nog niets vast. 

 

Tweede inloopavond: reacties en nieuwe wensen  

We hebben waar mogelijk de bewonerswensen van de eerste inloopavond verwerkt in een 

nieuwe concepttekening. Tijdens de tweede inloopavond horen wij graag wat u van deze 

nieuwe inrichting vindt. De nieuwe concepttekening kunt u ook vinden op onze website. 

Reageren is ook mogelijk via e-mail: stedenwijk@vanderweerdgrafhorst.nl. Vermeld hier 

dan bij dat het om de tekeningen van fase 3 gaat. 

 

Wat doen we met bewonerswensen? 

Ook tijdens de tweede informatiebijeenkomst verzamelen we weer alle reacties en wensen. 

Over deze onderwerpen kunt u nog meepraten: 

- Opstelplaatsen voor afvalbakken   

- Route die de vuilniswagens rijden 

- Openbare verlichting 
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- Inrichting hofjes 

- Soort en plaats nieuwe bomen en groen 

- Parkeerplaatsen 

- Verkeerstechnische aanpassingen 

- Beheer van openbaar groen door bewoners 

 

Bomen en groen 

Bomen en groen maken een belangrijk deel uit van het groot onderhoud in de woonwijk. 

Soms moeten we bomen helaas weghalen. Dit kan zijn omdat de bomen te groot zijn 

geworden voor de plek waar ze staan of omdat de wortels de bestrating omhoog drukken.  

 

Er zijn ook locaties waarbij het niet noodzakelijk is bomen te verwijderen. Hierbij maken 

we afwegingen tussen wensen van bewoners, het in stand houden van een groene stad en 

andere redenen om bomen te verwijderen. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij dit 

soort beslissingen. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen wij u onze afwegingen per situatie 

goed uitleggen.  

 

Hoe gaat het verder? 

Na deze tweede inloopbijeenkomst bekijken we aan welke reacties en wensen we tegemoet 

kunnen komen. Deze verwerken we in de definitieve tekening voor het groot onderhoud 

Stedenwijk. In januari 2019 houden wij een derde inloopbijeenkomst. Dan presenteren wij 

u de definitieve plannen. Verder informeren wij u over waar u rekening mee moet houden 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Uiteraard ontvangt u te zijner tijd een 

uitnodiging voor de derde inloopbijeenkomst. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over het groot onderhoud in Stedenwijk vindt u op 

www.almere.nl/gostedenwijk. Op deze site vindt u naast de aangepaste concepttekeningen 

ook de lijst met onze reactie op uw ideeën, wensen en suggesties. Hierin staat precies 

vermeld waarom we uw inbreng wel of niet hebben meegenomen. 

 

Nog vragen? 

Heeft u nog vragen over deze brief dan kunt u mailen naar 

stedenwijk@vanderweerdgrafhorst.nl of bellen naar telefoonnummer 06 33180664  (op 

werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Vermeldt u daarbij dat het gaat om ‘groot onderhoud 

Stedenwijk fase 3’. U bent ook welkom op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur op het 

spreekuur in de keet van de gemeente. De keet vindt u op het plein tussen de Hengelostraat 

en de Vollenhoveschans.  

 

We hopen u dinsdag 9 oktober te ontmoeten.  

 

 

Namens het bouwteam groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, 

 

Leonie Engberink, 

Omgevingsmanager Van der Weerd Grafhorst 

 

Meindert van der Valk,  

Projectmanager gemeente Almere  
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