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Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, Fase 3  

 

Reactieformulieren binnengekomen op de 1e bewonersbijeenkomst van 8 maart 2018. 

 
Hieronder de reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. 

Wij hebben geprobeerd om deze op te nemen in de  nieuwe plannen, als dat technisch of financieel mogelijk was. 

Wij hebben alleen verzoeken voor het verwijderen van bomen kunnen opnemen als daar een goed argument voor is en passend in het beleid ‘Bomenkader’. 

De antwoorden en reacties op de bewonerswensen zijn nog voorlopig. Na de 2e bewonersbijeenkomst van 9 oktober 2018 worden de laatste aanpassingen 

gedaan en is het plan definitief. 

 

NR. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 

1.  Maastrichtkwartier Eerste platanen bij/langs de weg Maastrichtkwartier weg. 
Lantaarnpaal als je het Maastrichtkwartier in komt of 
straatnaambord. 

De bomen worden verwijderd zoals aangegeven op de 
presentatietekening. Deze wordt gepresenteerd op de      
2e bewonersbijeenkomst Fase 3. De verlichting wordt op 
de nieuwe situatie aangepast. 
 

2.  Maastrichtkwartier Platanen snoeien s.v.p. 

 
 
 
 
 
 
Bladkorven staan niet lang genoeg om alle blad te 
verwijderen. 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
De gehandhaafde bomen worden weer gesnoeid in de 
volgende snoeironde. Dit vindt plaats na het Groot 
Onderhoud. 
 
Deze zomer laten we de bladkorven staan in de wijken. Het 
tuin- en snoeiafval kunt u de hele zomer kwijt in de korf. 
De bladkorven blijven dit jaar in een aaneengesloten 
periode staan tot half december. Dit is een proef. Na half 
december evalueren wij of we deze manier herhalen de 
komende jaren. 
U kunt het hele jaar door het snoeiafval uit uw tuin 
kosteloos naar een recyclingperron in Almere Poort en 
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Buiten en het nieuwe Upcycle Centrum in Almere Haven 
brengen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de 
Gemeente Almere: 
www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-
snoeikorven  

3.  Maastrichtkwartier “Het Rondje Weerwater” 
Hou a.u.b. brommers tegen d.m.v. een draaihek. 
Men zou er anders niet meer kunnen slapen. 

Uw vraag maakt deel uit van het “Floriade project/Rondje 
Weerwater”. Bij een volgende bewonersbijeenkomst 
worden de bewoners wederom geïnformeerd over het 
“Rondje Weerwater”. 

4.  Maastrichtkwartier Zie punt 3, Graag een pad voor puur lopen. 
Geen asfalt i.v.m. gebruik door fietsers/scooters die voor 
overlast zullen zorgen. 

Uw vraag maakt deel uit van het “Floriade project/Rondje 
Weerwater”. Bij een volgende bewonersbijeenkomst 
worden de bewoners wederom geïnformeerd over het 
“Rondje Weerwater”. 
 
U kunt uw verzoek ook onder de aandacht brengen bij de 
afdeling DSO (14036 telefonisch). 

5.  Maastrichtkwartier Op- en afritten op de hoeken i.v.m. invaliden. Akkoord. Zal meegenomen worden in de planvorming. 

6.  Oosterom Graag ondergrondse vuilnisbakken met pasjes graag. En 
niet zo als nu voor iedereen. 

Er komen geen pasjes voor de ondergrondse 
vuilcontainers. 

7.  Peperstraat Het grasveld voor de flats worden steeds vooral bij de 
hoofdingang op de hoeken plat gereden zo dat er niks 
meer groeit. Graag door iets van lage beplanting of 
verhoogde trottoirbanden. 

De hoeken worden aangepast. 

8.  Peperstraat Graag wat meer fietsvoorzieningen en extra betegelen. Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 

9.  Peperstraat Graag bomen verwijderen van de speeltuin/pleintje tussen 
de flats. 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 

10.  Peperstraat Er zijn velden achter de Boulevard flats die wij graag 
omheind willen zien voor de honden speelplaats. Er is 
steeds minder vrij lopen voor honden. Of bij de Fantasie 
eilanden, ruimte zat daar. 

Op de site van de Gemeente Almere kunt u een 
hondenkaart vinden. Op de hondenkaart is met gekleurde 
vlakken aangegeven waar in Almere: 

 Honden wel of niet mogen komen; 

 Honden wel of niet moeten worden aangelijnd; 

http://www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-snoeikorven
http://www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-snoeikorven


 

Versie 3.4, 19-09-2018        Pagina 3 van 14 

 

 Uitwerpselen wel of niet moeten worden 
opgeruimd. 

www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart 

11.  Valkenswaardstraat Fietspad Valkenswaardstraat-busbaan-Spanningsveld OV.  Dit is afgewezen, bewoonster is geïnformeerd.  

12.  Maastrichtkwartier Twee speeltuinen voorzien van hekken, zodat honden er 
niet worden uitgelaten.  
 
 
 
 
 
Daarbij zijn de speeltoestellen zwaar verouderd. 

Hekken om de speeltuinen worden niet geplaatst. Op de 
speelplekken mogen geen honden uitgelaten worden. 
 
Indien de bewoner hier hinder van ondervindt kan men dit 
melden bij de afdeling Vergunning, Toezicht en 
Handhaving (VTH) (14036 telefonisch). 
 
De speeltoestellen worden 2x per jaar geïnspecteerd door 
de Gemeente Almere en voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften. 

13.  Maastrichtkwartier Bij alle appartementen bij entree extra fietsen nietjes 
maken. 

De plan gaan wij bespreken met de woningcorporatie “De 
Alliantie”. 

14.  Brunssumstraat Achter hofje Brunssumstraat/Heerlenstraat verlichting 
a.u.b. 

Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
verlichting te plaatsen aan hun schuur. 

15.  Brunssumstraat Bomen voor de deur s.v.p. laten staan. Op het gehele veldje voor u deur worden twee bomen 
verwijderd.  
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
De Gemeente is terughoudend in het verwijderen van 
gezonde en veilige bomen. 

16.  Tegelenpad Graag de bomen verwijderen langs het fietspad 
(Tegelenpad) er mogen andere bomen terug geplaatst 
worden, echter bomen zonder grote wortels die het 
straatwerk en wegdek omhoog drukken. Heg mag 
behouden blijven. 
 
De kruising Sittard/Mookpad/Tegelenpad maakt het nu 

Akkoord. De bomen gaan weg en worden deels vervangen 
door een smal boomtype. 
 
 
 
 
Wij zien het probleem bij de kruising 

http://www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart


 

Versie 3.4, 19-09-2018        Pagina 4 van 14 

 

mogelijk dat het fietspad-trottoir gebruikt wordt als 
rijbaan voor vele taxi’s, post bezorgbedrijven en de nodige 
bromfietsen, motoren het is vaak een drukke bedoeling op 
het fietspad. Graag om veiligheidsredenen een aanpassing 
voor dit probleem. 

Sittardstraat/Mookpad/Tegelenpad. Er zal naar een 
oplossing worden gezocht. 

17.  Roermondstraat Geen bankje meer op het hofje dit trekt alleen maar 
hangjongeren en onverlaten aan. Plateau van stenen kan 
weg. Het grasveld mag doorgetrokken worden, kinderen 
spelen daar graag. 
De hoge bomen op het hofje mogen wel weg. 
 
Een schuine trottoirband. Ik zet mijn auto graag in de 
voortuin. (Scheelt weer parkeerplekken) 
 
Het veldje Roermondstraat/Sittardstraat/Geleenstraat 
graag behouden. 
 
Wat is er te doen dat er heel veel Tortelduiven in de wijk 
zitten. 

Middels inventarisatie van het hofje wordt er nader 
gekeken naar de mogelijkheden. Dit zal worden 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase3 
 
 
 
Voortuin is 4 m’, dat is te kort voor het parkeren van een 
auto. Er komt geen schuine trottoirband. 
 
Het veldje blijft behouden. 
 
 
Het advies m.b.t. de duiven is : Niet Voeren!!! 

18.  Venloweg Bosschage fietspad Tegelenpad/Tegelenbrug te hoog. 
 
 
 
 
 
Groenstrook Venloweg 38 t/m 54 bomen behouden langs 
gracht + groenstrook. 
 
 
 
 
Snelheid beperkende middelen (geen drempel) tussen 
Venloweg 38 t/m 68. 

De te behouden hagen worden teruggesnoeid naar 60 cm 
hoog. Het gevolg van het beleid van de Gemeente is dat de 
frequentie dagelijks onderhoud de laatste jaren omlaag is 
gegaan. Voor opmerkingen of suggesties kunt u contact 
opnemen via 14036 (telefonisch). 
 
De Populieren en Essen langs de gracht blijven behouden. 
De Essen onder voorbehoud i.v.m. Essentaksterfte. De 
Gemeente is terughoudend in het verwijderen van 
gezonde en veilige bomen. 
 
De Gemeente Almere streeft er naar om 30 km zones ook 
als zodanig in te richten. Zij volgen het landelijk beleid voor 
een 30 km inrichting. 
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Bomen hofje achter Venloweg 48 mogen weg. 
 
 
Plateau mag weg, groen terug. 
 
Geen toegangsweg de wijk in via Heerlenstraat of ergens 
anders. Sloot niet dempen. 
 
 
Parkeerplaatsen Venloweg 38 t/m 54 behouden. 

Middels inventarisatie van het hofje wordt er nader 
gekeken naar de mogelijkheden. Dit zal worden 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
Bestaande bomen worden verwijderd en vervangen door 
nieuwe bomen. 
 
Het plateau wordt niet verwijderd. 
 
Valt buiten het Groot Onderhoud. Verbreding A6, 
informatie hierover kunt u vinden op Online 
bezoekerscentrum A6. 
 
De parkeerplaatsen blijven behouden. 

19.  Hoensbroekstraat Aanbrengen beplanting i.v.m. hondenoverlast. 
Inbraakgevoelig door verwijdering struiken. 
Struiken zijn verwijderd door onderhoud rioolstelsel 
bypass gemaakt, beloofd dat struiken weer terug geplant 
gaan zouden worden. 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 

20.  Venloweg Langs Venloweg rijen bomen, 1e rij langs kant van de weg 
weghalen. Meer groen op gras. 
 
 
Straat verlichting op Venloweg verbeteren/vervangen. 
 
 
Achter hofje Heerlenstraat, Picknicktafel, goed 
speeltoestel, betere verlichting. 

De bomen worden nader bekeken i.v.m. de 
Essentaksterfte. De Gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
 
De openbare verlichting in geheel Stedenwijk wordt 
voorzien van Led. 
 
Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
verlichting te plaatsen aan hun schuur. 
De speeltoestellen worden 2x per jaar geïnspecteerd door 
de Gemeente Almere en deze voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften. 
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21.  Hoensbroekstraat Achterzijde Hoensbroekstraat ligt gras daardoor worden er 
honden uitgelaten, maar ruimen niks op. Voorheen waren 
hier struiken toen was dit probleem er niet. Er rijden ook 
motoren en auto’s omdat het makkelijk is om spullen in de 
tuin te lossen en in te laden. Graag een hekwerk. 
Er rijden op de kruising busbaan Heerlenstraat veel bussen 
door rood. 

De overlast van honden en de bussen die door rood rijden 
kunt u melden bij de afdeling Vergunning, Toezicht en 
Handhaving (VTH) (14036 telefonisch). 
 
Middels inventarisatie van de locatie wordt er gekeken 
naar een oplossing. 
 

22.  Heerlenstraat De gracht achter de Heerlenstraat trekt nu veel eenden. Er 
is nu geen hek langs de busbaan. De eenden steken nu 
over naar de andere kant en worden dood gereden. 
 
Graag snoei afvalkorf weer in de Heerlenstraat. Snoeiafval 
wordt nu illegaal gedumpt achter Heerlenstraat 35 t/m 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boom achter Heerlenstraat 37, 39 graag laten staan. 

Niet voeren van de eenden zal in dit geval een oplossing 
zijn. 
 
 
Deze zomer laten we de bladkorven staan in de wijken. Het 
tuin- en snoeiafval kunt u de hele zomer kwijt in de korf. 
De bladkorven blijven dit jaar in een aaneengesloten 
periode staan tot half december. Na half december 
evalueren wij of we deze manier herhalen de komende 
jaren. 
U kunt het hele jaar door het snoeiafval uit uw tuin 
kosteloos naar een recyclingperron in Almere Poort en 
Buiten en het nieuwe Upcycle Centrum in Almere Haven 
brengen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de 
Gemeente Almere, 
www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-
snoeikorven  
 
In afwachting van de aantasting Essentaksterfte de situatie 
nader bepalen. Zo nodig een nieuwe boom planten. 

23.  Brunssumstraat Boom parkeerplaats Geleenstraat t.h.v. huisnummer 1 
weg. Meer parkeergelegenheid. 
Bomen op het hofje Brunssumstraat t.h.v. huisnummer 18 
vervangen voor een ander soort bomen, die minder 
overlast (zaadjes) veroorzaken. 

Boomlocatie blijft gehandhaafd. Geen ruimte voor 
parkeren. 
Op het gehele veldje worden twee bomen verwijderd.  
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 

http://www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-snoeikorven
http://www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-snoeikorven
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24.  Brunssumstraat Wensen voor hofje tussen Hoensbroek-, Heerlen-, 
Brunssum- en Geleenstraat. Weg halen van hagen geven 
veel rotzooi en maakt rommelig. 
 
 
 
Vervanging speeltoestellen voor moderne toestellen voor 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Afgelopen jaren 
hebben we er veel kinderen bij gekregen. 

De te behouden hagen worden teruggesnoeid naar 60 cm 
hoog. De laatste jaren is de frequentie van het dagelijks 
onderhoud omlaag gegaan. Voor opmerkingen of 
suggesties kunt u contact opnemen via 14036 
(telefonisch). 
 
De speeltoestellen worden 2x per jaar geïnspecteerd door 
de Gemeente Almere en voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften. 

25.  Venloweg I.v.m. doorstroom en parkeerproblemen t.h.v. Venloweg 
70 t/m 90. Hier staan regelmatig auto’s op de stoep 
geparkeerd. Kan hier het pad dat loopt in de berm tussen 
38 en 68 niet doorgetrokken worden, dan kan de stoep 
vervallen en hier een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd 
worden. Dit zou zeker de veiligheid en duidelijkheid ten 
goede komen. 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 

26.  Geleenstraat Bij Geleenstraat 41 staat een loze schutting in het 
Gemeente groen. Graag verwijderen. 
 
Langs de gehele busbaan, graag het hek behouden voor de 
veiligheid van de kinderen. 

De locatie zal nader worden bekeken en mocht het om een 
loze schutting gaan, dan wordt deze verwijderd. 
 
Middels een haag wordt er een nieuwe afscheiding 
geplaatst langs de busbaan. 

27.  Venloweg De paal op de stoep t.h.v. Venloweg 90 wordt met grote 
regelmaat plat gereden. Vermoedelijk wordt dit door 
vrachtauto’s gedaan. Maar kan deze bocht misschien 
zodanig worden aangepast op de paal wat naar binnen 
geplaatst, zodat deze niet telkens opnieuw geplaatst hoeft 
te worden. 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 

28.  Heerlenstraat Naarmate de werkzaamheden t.b.v. de A6 vorderen 
veranderden heel veel hondenbezitters hun uitlaatroute. 
Steeds meer mensen laten hun hond uit achter de 
Heerlenstraat. Direct achter de tuinen in de Heerlenstraat 
1 t/m 33 is een trottoir van een meter, daarna een 

Op de site van de Gemeente Almere kunt u een 
hondenkaart vinden. Op de hondenkaart is met gekleurde 
vlakken aangegeven waar in Almere: 

 Honden wel of niet mogen komen; 

 Honden wel of niet moeten worden aangelijnd; 
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groenstrook naar de sloot, deze groenstrook lijkt wel een 
hondentoilet! Wij verzoeken om de hierboven beschreven 
zone middels verbodsborden hondenvrij te maken. 

 Uitwerpselen wel of niet moeten worden 
opgeruimd. 

www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart 
 
De overlast van honden kunt u melden bij de afdeling 
Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) (14036 
telefonisch). 

29.  Tegelenpad Graag aan twee kanten een voetpad van wege druk 
fietsverkeer en een school. 

Daar is op deze locatie geen ruimte voor. 

30.  Venloweg Ondergrondse afvalcontainers vervangen. Stank is niet te 
harden en de tegels er om heen zijn zwaar verontreinigd. 

De ondergrondse afvalcontainers worden 2x per jaar 
gereinigd en gaan niet vervangen worden. De tegels 
eromheen worden vernieuwd. 

31.  Valkenswaardstraat Boom niet aanwezig of het dicht gestraat kan worden. 
 
Hofje verkleinen door tuin aankoop. 
 
 
Boom laten staan, nieuwe beplanting of het een perkje kan 
worden. 
 
Of de bomen gehandhaafd kunnen blijven die parallel 
staan aan de Valkenswaardstraat. 
 
Of er een drempel kan komen t.h.v. Valkenswaardstraat 
nr. 8. 
 
 
Straatwerk tot aan de schuur dicht straten zodat er geen 
onkruid tussen kan groeien. 

Wordt dicht gestraat. 
 
Informatie hierover via www.almere.nl, trefwoord 
tuinvergroting. Of bel met 14036. 
 
De boom handhaven en het perkje opknappen. 
 
 
Bomen (Zuilhaagbeuk) handhaven, wel terugsnoeien. 
 
 
De t-splitsing tussen de Bredaweg en de 
Valkenswaardstraat wordt een plateau. Voor nr. 8 komt 
hierdoor geen drempel. 
 
 
Daar waar nieuwe bestrating komt, wordt tot aan de 
schuur afgewerkt. 
 

32.  Gelderopstraat I.v.m. hoge hagen geen uitzicht, hierdoor ontstaan er veel 
ongelukken. Of de haag verlagen of weg halen. 

Indien het gaat om de locatie Rijenpad: Er komt een nieuw 
herinrichtingsplan, deze wordt gepresenteerd op de 2e 

http://www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart
http://www.almere.nl/
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De bewoner voelt zich onveilig in de avond. Het is er zeer 
donker. Of er extra verlichting geplaatst kan worden. 

bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
De openbare verlichting in geheel Stedenwijk wordt 
voorzien van Led. 

33.  Deurnestraat Geldropstraat rijden de auto’s/brommers veel te snel. 
Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. 
 
Bomen te groot aan de achterzijde van de woningen nr. 2 
t/m 34 aan de Deurnestraat. 
 
 
 
Of er een drempel kan komen in de Deurnestraat. Verkeer 
rijd met hoge snelheid door de straat heen, hierdoor 
ontstaat er een gevaarlijke situatie. 
 
Of er verlichting kan komen aan de achterzijde van de 
woningen nr. 2 t/m 34 aan de Deurnestraat. 

Drempel aanleggen tegenover nr. 44 op de T-kruising. 
 
 
In principe blijven de bomen staan. De Gemeente is 
terughoudend in het verwijderen van gezonde en veilige 
bomen. Er kan een beheersdunning noodzakelijk zijn ten 
gunste van de te handhaven bomen.  
 
Er komt geen extra drempel. Op dit moment is er een 
drempel en er zijn voldoende bochten. 
 
 
Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
verlichting te plaatsen aan hun schuur. 

34.  Deurnestraat  Inrit banden zijn te smal om op de oprit te rijden. Kan dit 
worden verbreed. 
 
Lichtmasten zijn vaak stuk in de straat. 
 
 
 
 
Achterpad Valkenswaardpad nr. 2 t/m 20 komt uit op de 
Deurnestraat. Een gevaarlijk punt i.v.m. spelende kinderen 
en hard rijdende auto’s. 
 
Hoe zit het met de tuinen die nog niet verkocht zijn. Het is 
nu nog openbaar gebied en hoort onderhouden te worden 

De inrit zal worden aangepast. 
 
 
Melding van storingen aan de openbare verlichting kunt u 
doen via een melding Openbare Ruimte op de site van de 
Gemeente Almere. Graag ook het nr. van de lichtmast 
vermelden. 
 
 
 
Hier wordt een fietssluis gemaakt (Schaarhekjes). 
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door de Gemeente. Informatie hierover via www.almere.nl, trefwoord 
tuinvergroting. Of bel met 14036. 

35.  Deurnestraat Zeer grote bomen schade aan eigendom. 10-12. 
 
 
Vernieuwen speelgelegenheid waar door hopelijk minder 
mensen hun honden daar uitlaten. 
 
 
Doordat de bomen zijn gekapt door de werkzaamheden 
van de A6 hebben de bewoners van de Deurnestraat meer 
geluidsoverlast. 

De bomen aan de zijkant staan dicht op de erfgrens, deze 
worden verwijderd. 
 
De speeltoestellen worden 2x per jaar geïnspecteerd door 
de Gemeente Almere en voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften. 
 
Algemeen bekend is, dat bomen niet bijdragen aan 
geluidsvermindering auto’s en wegen. Verbreding A6, 
informatie hierover kunt u vinden op Online 
bezoekerscentrum A6. 

36.  Geldropstraat Geen verlichting op het achter hofje Valkenswaardstraat 
nr. 16 t/m 20. Graag extra verlichting. Bewoners voelen 
zich onveilig omdat er onvoldoende verlichting is. Omdat 
er geen verlichting is zitten er vaak hangjongeren. 

Er worden geen lichtmasten bijgeplaatst in hofjes en 
achterpaden. De bewoners worden geadviseerd om zelf 
verlichting te plaatsen aan hun schuur. 

37.  Eindhovenstraat Hoek Deurnestraat/Udenstraat worden de paaltjes die in 
de bocht staan continu kapot gereden. 

Het plaatsen van 5 strekken betonstraatsteen en band 
ophogen. 

38.  Deurnestraat Bomen laten staan. 
 
Liefst alle bomen laten staan in de wijk. 
Wil alle bomen laten staan in het park. Bomenrij Essen 
zoveel mogelijk behouden. 

Bomen achter nr. 28 blijven staan. 
 
In principe blijven de bomen staan. De Gemeente is 
terughoudend in het verwijderen van gezonde en veilige 
bomen. Er kan een beheersdunning noodzakelijk zijn ten 
gunste van de te handhaven bomen. Zieke bomen als o.a. 
Essen, worden verwijderd en zo nodig vervangen. 

39.  Helmondstraat De drie bomen langs het voetpad Helmondstraat nr. 28 
graag verwijderen. De aanwezige zonnepanelen krijgen 
onvoldoende zonlicht. 
 
Opm. Bus oversteek busbaan Amersfoortweg naar de stad 
aan de rechterkant. 

Zonnepanelen is geen reden of aanleiding om bomen te 
verwijderen. Er kan een beheersdunning noodzakelijk zijn 
ten gunste van de te handhaven bomen. (Verminderen) 
 
Valt buiten het Groot Onderhoud in Fase 3. Uw opmerking 
wordt meegenomen in Fase 4. 

40.  Udenstraat Behouden bosplantsoen niet ophogen langs Udenstraat. I.v.m. verwijderen hekwerk zal de beplanting deels 

http://www.almere.nl/
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Graag voetpad verbreden i.v.m. rolstoel/rollator ed.. 
 
 
Graag tuin aankoop zodat er minder overlast is van troep 
en zelfs mensen poep. 

verwijderd/deels vervangen worden. 
 
Door het aanpassen van de inritconstructie wordt het 
loopvlak breder. 
 
De wijkregisseuse neemt contact met u op. 

41.  Deurnestraat De bomen hoeven niet weg, maar zijn wel erg groot. 
Achterkant Deurnestraat nr. 2 t/m 34. Graag snoeien. 
 
 
 
 
Zeer hoge snelheid. Voorstel om net als in de Muziekwijk 
punaises te plaatsen. 

In principe blijven de bomen staan. De Gemeente is 
terughoudend in het verwijderen van gezonde en veilige 
bomen. Er kan een beheersdunning noodzakelijk zijn ten 
gunste van de te handhaven bomen. 
 
 
Er worden geen punaises geplaatst. De Gemeente Almere 
streeft er naar om de 30 km zones ook als zodanig in te 
richten. Zij volgen het landelijk beleid voor een 30 km 
inrichting. 

42.  Bredaweg T.h.v. Bredaweg nr. 79, midden geleider wordt steeds stuk 
gereden door vrachtverkeer. 
 
3 Bomen die in een midden geleider stonden zijn 
weggehaald. Komen daar weer 3 bomen voor terug. 
Struiken naast woning Bredastraat nr. 79 laten staan of 
nieuwe beplanting. 

Midden geleider korten maken en 18/20 banden 
toepassen. 
 
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 

43.  Valkenswaardstraat Kruising Gilzenpad/Bredaweg uitzichthoeken bestaande 
hagen verlagen of verwijderen. Zeer gevaarlijk. 

Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 
De te behouden hagen worden teruggesnoeid naar 60 cm 
hoog. Het gevolg van het beleid van de Gemeente is dat de 
frequentie dagelijks onderhoud de laatste jaren omlaag is 
gegaan. Voor opmerkingen of suggesties kunt u contact 
opnemen via 14036 (telefonisch). 

44.  Valkenswaardstraat Voetbalveld Eindhovenstraat staat vaak onder water. De glijbaan van het Spanningsveld zal verplaatst worden 
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Graag de glijbaan Spanningsveld verplaatsen naar deze 
locatie. 

naar het veld Eindhovenstraat. 

45.  Valkenswaardstraat Bladkorven plaatsen Eindhovenstraat t.b.v. bewoners en 
tuinders. 

De zomer laten we de bladkorven staan in de wijken. Het 
tuin- en snoeiafval kunt u de hele zomer kwijt in de korf. 
De bladkorven blijven dit jaar in een aaneengesloten 
periode staan tot half december. Na half december 
evalueren wij of we deze manier herhalen de komende 
jaren.  
U kunt het hele jaar door het snoeiafval uit uw tuin 
kosteloos naar een recyclingperron in Almere Poort en 
Buiten en het nieuwe Upcycle Centrum in Almere Haven 
brengen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de 
Gemeente Almere, 
www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-
snoeikorven  

46.  Eindhovenstraat Geen extra parkeerplaatsen t.h.v. huisnr. 49, hoeft geen 
boom terug. T.h.v. huisnr. 45 staat nog een boom, deze 
geeft veel zaad. Of kleinere bomen terug plaatsen. 
 
Voetbalveld wordt nu gebruikt als honden uitlaat veld. Kan 
daar wat aan gedaan worden? 

Overgebleven bomen handhaven. De Gemeente is 
terughoudend in het verwijderen van gezonde en veilige 
bomen. 
 
Op de site van de Gemeente Almere kunt u een 
hondenkaart vinden. Op de hondenkaart is met gekleurde 
vlakken aangegeven waar in Almere: 

 Honden wel of niet mogen komen; 

 Honden wel of niet moeten worden aangelijnd; 

 Uitwerpselen wel of niet moeten worden 
opgeruimd. 

www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart 
 
De overlast van honden kunt u melden bij de afdeling 
Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) (14036 
telefonisch). 

47.  Deurnestraat Speelveld Eindhovenstraat meer speeltoestellen. Alleen de glijbaan die nu op het Spanningsveld staat wordt 

http://www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-snoeikorven
http://www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-snoeikorven
http://www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart
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Honden uitlaatkaart wordt niet naar honden bezitters 
gestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hekwerk plaatsen rondom speelveld Eindhovenstraat. 

bijgeplaatst op het veld Eindhovenstraat. 
 
Op de site van de Gemeente Almere kunt u een 
hondenkaart vinden. Op de hondenkaart is met gekleurde 
vlakken aangegeven waar in Almere: 

 Honden wel of niet mogen komen; 

 Honden wel of niet moeten worden aangelijnd; 

 Uitwerpselen wel of niet moeten worden 
opgeruimd. 

www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart 
 
Er wordt een haag geplaatst. 
 

48.  Boxtelplein Boom Boxtelplein nr. 27 is door de storm beschadigd. 
Kunnen de andere bomen ook weg of vervangen voor 
kleinere bomen. Het liefst zuilvormige bomen. 

Het betreft hier mooie en gezonde Platanen die alle ruimte 
hebben en dienen gehandhaafd te blijven. De Gemeente is 
terughoudend in het verwijderen van gezonde en veilige 
bomen. 

49.  Helmondstraat Slecht stuk bestrating voor mensen met een rolstoel. De bestrating wordt vernieuwd. 

50.  Tilburgstraat De wens om de Essen langs de Tilburgstraat om en om te 
dunnen. Ze nemen heel erg veel licht weg. 
 
Tevens de oprit gelijke breedte maken als de oprit 
Tilburgstraat 15, nu 1.5 m’ smaller. Voor eerdere ophoging 
was deze ook breder. 

De Essen langs de Tilburgstraat 1 t/m 52 worden 
verwijderd en deels vervangen (Essentaksterfte). 
 
Door het aanpassen van de inritconstructie wordt het 
loopvlak breder. 
 

51.  Bredaweg Bredaweg achter huisnr. 55 heeft vroeger een speelplaats 
gehad en deze is verwijderd. I.v.m. veel kinderen willen wij 
deze graag weer terug zien komen. 

Er is voldoende speelgelegenheid in de buurt. Er worden 
geen extra speelobjecten geplaatst. 

52.  Eindhovenstraat Speelplaats t.h.v. Eindhovenstraat 11/13 heeft geen 
bankje. Verzoek om deze er wel te plaatsen. Boxtelplein is 
meer voor grotere kinderen. 

I.v.m. jeugdoverlast worden hier geen bankjes geplaatst. 
Dit i.v.m. eerdere overlast. 

53.  Bredaweg Wens om de boom naast woning/steeg weg te halen. Deze 
is veel te groot in de wijk en neemt veel zonlicht weg. Als 
er een boom voor terug moet komen, deze graag meer 

Boom wordt verwijderd en dan zal worden bekeken of 
deze verplantbaar is. 

http://www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart
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naar de weg toe plaatsen. 

54.  Oosterhoutstraat Bomen aan het plein Eindhovenstraat lekken. Hierdoor 
gaan de mensen die daar parkeren hun auto’s elders 
parkeren, waardoor op deze locatie parkeerplaatsen over 
zijn en op andere locaties te kort zijn. 

Er ligt een voorstel voor het verplanten van de Lindes en 
het planten van enkele nieuwe bomen aan het plein 
Eindhovenstraat. 

55.  Oosterhoutstraat Midden plein t.o.v. Oosterhoutstraat 22-36 graag groen 
behouden als tegen geluid van bewoners die hier 
parkeerplekken  van willen maken. 
 
Bomen rondom midden plein Oosterhoutstraat 22-36 
vervangen door smallere bomen i.v.m. vogel overlast. 
Hierdoor is parkeren de laatste jaren een groot probleem. 
 
In het groen grenzend aan Oosterhoutstraat 22(zijkant) 
staat veel Japanse Duizendknoop. Graag met spoed 
weghalen en niet wachten tot zorg. 
 
Openbaar groen tussen busbaan en Oosterhoutstraat 22-
36 en achter Ossendrechtstraat 1 t/m 19 wordt slecht 
onderhouden. Is al 12 jaar geleden met een buurt budget 
van € 10.000,00 opgeknapt, maar dat is niet meer te zien. 

Voor al deze vragen is het antwoord: 
 
Er komt een nieuw herinrichtingsplan, deze wordt 
gepresenteerd op de 2e bewonersbijeenkomst Fase 3. 
 

56.  Oosterhoutstraat 
 

 

Wens, Hanging baskets aan de lichtmasten. Voor uitleg hierover, kunt u zich melden bij de 
bewonersspreekuur in de grijze keet aan de Hengelostraat 
op woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur. 

 

 

 

 

 

 


