
        
 

 

Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, fase 2             

Reactieformulieren binnengekomen op de inloopavond van 9 oktober 2017.     
 
Hieronder de reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. 
Wij hebben geprobeerd de ideeën, wensen en suggesties op te nemen in de nieuwe plannen als dat technisch of financieel mogelijk was. 
We 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 tweede inloopavond worden de laatste aanpassingen 
gedaan en is het plan definitief.  
 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
1. Edestraat Perkje met bloembollen laten staan en afrastering er omheen aanbrengen. 

Betonnen paal wordt elke keer omver gereden.  
We handhaven het bloembollen perkje. We 
brengen de band die rondom het 
bloembollen perkje wordt geplaatst hoger 
aan. 

  Achterkant (hofje) verlichting aanbrengen in voetpad van huisnr. 9 t/m 14 Het beleid van de gemeente Almere is: Er 
worden geen lichtmasten bijgeplaatst in 
hofjes en achterpaden. De bewoners worden 
geadviseerd om zelf verlichting te plaatsen 
aan uw schuur.  

  Norm parkeerplaatsen controleren  We hebben de norm maat voor 
parkeerplaatsen nagekeken en deze is 2.30 
meter breed. Indien de huidige 
parkeerplaatsen smaller zijn worden ze 
verbreedt naar 2,30 m.  

  Aarde. Bescherming rondom. We vullen de plantvakken aan met nieuwe 
aarde.  

2. Edestraat Deze bewoners hebben nog een voortuin !  We passen de erfgrens Edestraat 19 t/m 24 
aan op de tekening.  

3. Edestraat Achterpad te smal ! We kunnen het achterpad niet breder maken 
ivm achtertuin Edestraat 19 en zijgevel 
Edestraat 32. 

  Wordt gevoetbald wat overlast veroorzaakt Als alle bewoners van uw hofje overlast 
hebben door voetballende jongeren. Dan 
kunt u dit aangeven doormiddel van een 
handtekeningenactie. Afhankelijk daarvan 
wordt er nader bepaald of dit aanleiding is 
tot maatregelen.  

  Rondom op een aantal plaatsen groen blijvende haag aanbrengen.  Als de haag bedoeld is om voetballen tegen 
te gaan, zie antwoord hier boven. 
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  Aanbrengen knikkerpotje, hinkelbaan van tegels  Er is voldoende speel gelegenheid in de 
buurt. Er worden geen extra speelobjecten 
geplaatst. 

4. Edestraat  Enschedepad voorstel om hier tegels 50/50 in aan te brengen. Idem 
Doetinchempad. 

Er worden in Stedenwijk geen tegels 50/50 
meer gebruikt. Deze worden vervangen door 
tegels 30/30. Als er met zwaar verkeer 
overheen gereden wordt worden er dikkere 
30/30 tegels aangebracht 

5. Edestraat Boom staat scheef - boom mag weg.  Deze boom is zowel door de gemeente 
Almere als door een onafhankelijk bureau 
beoordeeld als gezond en veilig. De 
gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
Deze boom zal daarom niet worden 
verwijderd.  

  Boom neemt licht en warmte weg. Is te groot, vanuit dakraam kan ik de boom Deze boom is zowel door de gemeente 
Almere als door een onafhankelijk bureau 
beoordeeld als gezond en veilig. De 
gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
Deze boom zal daarom niet worden 
verwijderd. 

  bijna aanraken.  
  Het hele jaar last van de boom - zaden - bloei van de boom. 

Doorgang afsluiten in laantjes achter   
Deze boom is zowel door de gemeente 
Almere als door een onafhankelijk bureau 
beoordeeld als gezond en veilig. De 
gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
Deze boom zal daarom niet worden 
verwijderd. 

  Bij schuurtjes kopschotjes plaatsen t.h.v. 44/45 Als blijkt dat de bestrating verzakt door 
uitspoeling van zand onder de fundering, 
zullen wij de fundering verlengen door 
middel van het aanbrengen van kopschotten 

6. Edestraat Bestaande IPA breder maken. Graag anders indelen. De huidige IPA voldoet aan de wettelijke 
afmetingen. 

  Op-/afrit voor rolstoel maken. Er ligt al een op-/afrit net na de bocht voor 
huisnummer 50.  

  Bankjes langs gracht i.v.m. veel vissers. Er zijn voldoende vislocaties in de buurt. De 
gemeente Almere is terughoudend in het 
bijplaatsen van meubilair vanwege de 
mogelijkheid tot overlast.  

7. Edestraat Bestaande bloembak om boom behouden in overleg met bewoners. Er komt op deze locatie een nieuwe 
inrichting. Hier komt een plant vak met een 
extra parkeerplaats. 
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  Van bestaande verharding bij NUON huisje zou een parkeerplaats gemaakt 
kunnen worden. 

Zie reactie punt 1 Edestraat 58. 

  Parkeerplaatsen aan de smalle kant?  We hebben de norm maat voor 
parkeerplaatsen nagekeken en deze is 2.30 
meter breed. Indien de huidige 
parkeerplaatsen smaller zijn worden ze 
verbreedt naar 2,30 m. 

  Opmerking: voetpaden zijn klinkers. Moeten dit geen tegels zijn? Wij gaan alle voetpaden met uitzondering 
van de achterpaden en hofjes voorzien van 
nieuwe tegels.  

  Meer handhaven in de wijk. Dit kunt u melden bij Vergunning, Toezicht 
& Handhaving van de gemeente. Neem 
contact op met telefoonnummer 14036. 

  School de achtbaan groenvoorziening aan het voetpad/langs fietspad breder 
maken. 

Dit valt niet in fase 2 maar in fase 4. U kunt 
uw wensen kenbaar maken in de eerste 
inloopbijeenkomst voor fase 4. 

8. Elburgkade Plantsoen Boogaard is zeer modderig. Graag stenen pad aanleggen.  Wij gaan de paden in dit plantsoen 
opknappen. Dit doen we door het 
aanbrengen van stenen of tegels. 

  Er s.v.p. rekening mee houden dat in het voorjaar de appartementen worden 
opgeknapt. Steigers plaatsen en ramen vernieuwen gaat een half jaar duren. 
Graag overleggen met VvE’s. 

In overleg met VvE’s zullen we de planning 
op elkaar afstemmen. 

9. Elburgkade  Haventje opgeknapt + betrekken bij rondje Weerwater + toezicht op de boten. 
Nu 1 boot al bijna 2 ½ jaar op de bodem. 1 boot heeft 2 jaar op zijn kop op de 
kant gelegen. Nu 1 boot ½ jaar onder water. 

Dit kunt u melden bij Vergunning, Toezicht 
& Handhaving van de gemeente. Neem 
contact op met telefoonnummer 14036. 

  Parkje (Boogaard) opknappen, goede looppaden. Struiken minder. Wij gaan de paden in dit plantsoen 
opknappen. Dit doen we door het 
aanbrengen van stenen of tegels. 

  Bankjes, prullenbakken + zakjes voor hondenpoep op te ruimen. (ook langs 
promenade). Betere verlichting in parkje en langs de flat aan waterkant.  

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/Rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van Groot 
Onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. Betere 
verlichting rondom het haventje/parkje 
wordt in de plannen meegenomen. 

  Steiger gedeelte van gemeente moet echt vervangen worden. Zo ook zijwanden 
van beplanting v.d. flat.  

Deze wens zal worden doorgespeeld naar de 
verantwoordelijke afdeling. 

  Groen tussen HdO en Hengelostraat opknappen, gezellig maken. B.V. 
tafeltennis, bankjes, picknicktafel, basketbalveldje. Jeu de Boulesbaan.  

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

  Beter en vaker groen onderhoud/onkruid.  Het beleid van de gemeente is dat de 
frequentie dagelijks onderhoud de laatste 
jaren omlaag is gegaan. Voor opmerkingen 
of suggesties kunt u contact op nemen met 
telefoonnummer 14036. 
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  2x parkeervakken t.h.v. vuil containers Elburgkade verwijderen. In de wijk zien we een behoorlijke 
parkeerdruk. De huidige parkeerplaatsen 
proberen we te behouden en daar waar 
gewenst en mogelijk kunnen we 
parkeerplaatsen toevoegen. 

  Betonnen afscheiding op stoepen verwijderen.  De paaltjes blijven gehandhaafd om fout 
parkeren te voorkomen. 

  Afvalbakken aanbrengen bij haven (rondom). i.v.m. afvaldumping bij 
boulevardflat.  

Het beleid van de gemeente is om minder 
prullenbakken te plaatsen.  

  Café bij haven ziet er verwaarloosd uit aan achterzijde, bij opknappen van park 
blijft er een “vlek”. 

Er is een nieuw inrichtingsplannetje gemaakt 
voor het parkje achter het dartcafé. Dit kunt 
u inzien op de nieuwe ontwerptekeningen. 

  Maak van haven (tussen de 2 flats) een mooie aangeklede passantenhaven.  Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van Groot 
Onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. Betere 
verlichting rondom het haventje/ parkje 
wordt in de plannen meegenomen. 

10. Elburgkade Plantsoen Boogaard Er is een nieuw inrichtingsplannetje gemaakt 
voor het parkje achter het dartcafé. Dit kunt 
u inzien op de nieuwe ontwerptekeningen. 

  Het doorgaande pad is niet begaanbaar. Modderpad, moet helemaal 
gerenoveerd worden. 

Alle half verharde paden wordt vervangen 
door klinkers of tegels. 

  Poortje onderdoor is levensgevaarlijk. Uitzicht links en recht door hoge 
struiken.  

Zichthoeken worden regelmatiger gesnoeid. 
Waar nodig zal ter plaatse van 
uitzichthoeken de beplanting worden 
verwijderd en verharding aangebracht. 

11. Elburgkade  Plantsoen Boogaard. Helemaal opknappen. Smalle stuk weg tussen 
Elburgkade en Hardewijkoever levensgevaarlijk, geen zicht op fietsverkeer.  

Zichthoeken worden regelmatiger gesnoeid.  
Waar nodig zal ter plaatse van 
uitzichthoeken de beplanting worden 
verwijderd en verharding aangebracht. Er is 
een nieuw inrichtingsplannetje gemaakt voor 
het parkje achter het dartcafé. Dit kunt u 
inzien op de nieuwe ontwerptekeningen. 

  Groen onderhoud slecht, vervuiling van de straten.  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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

  Riet maaien in oktober of november. Januari, februari is te laat.  Het maaien van het riet volgt elk jaar 
volgens het vastgestelde maaibeleid. Dit zal 
niet worden aangepast. 

  Verlichting oeverpromenade ontbreekt. Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
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bewonersbijeenkomst voor fase 2 van Groot 
Onderhoud bewoners zullen worden 
geïnformeerd over het Rondje Weerwater. 
Betere verlichting rondom het haventje/ 
parkje wordt in de plannen meegenomen. 

12. Elburgkade  Plantsoen Boogaard het grindpad vervangen door stenen 30-30. Pad loopt 
zeer slecht af, blijft veel water staan. In de herfst-winterperiode zeer slecht 
begaanbaar. Geen goede afwatering richting Hengelostraat.  

Alle half verharde paden wordt vervangen 
door klinkers of tegels. 

13. Nijmegenweg  Graag meer parkeervakken tegenover huis nr. 2 t/m 6 op de hoek is een 
groenstrook. Ook parkeervakken op de Apeldoornweg daar is nog een grasveld 
waar parkeervakken gemaakt kunnen worden langs de busbaan.  

Het aantal parkeerplaatsen op deze locatie is 
voldoende. Extra parkeerplaatsen zullen ten 
koste gaan van bestaand groen en dat is hier 
niet wenselijk.  

14.  Zutphenstraat Graag de steegjes van het hofje Zutphenstraat/Apeldoornstraat/Barneveldpad 
opnieuw bestraten, naast nr. 22 Apeldoornstraat, Zutphenstraat 36 

Uw wens wordt meegenomen in groot 
onderhoud. 

  Houtsnippers bij de speeltoestellen opvullen. Zie bijlage opstelplaats.  De ondergrond van de speeltoestellen 
worden bijgevuld met houtsnippers. 

  Graag alle perken en bomen behouden. De meeste bomen op deze locatie blijven 
behouden, enkel het plantsoen in de 
groenvakken worden deels vervangen. 

  Graag tot vlakbij de boom betegelen zodat daar de opstelplaats komt voor de 
containers komt en men het grofvuil niet meer in het perkje hoeft te gooien. 
En in het midden van de nieuwe opstelplaats een paal met een bord, zodat er 
geen auto’s kunnen parkeren. Zie Foto’s. Foto- vergeten de auto weg te zetten 
op de avond voor de ophaaldag.  

Onze afdeling reiniging heeft deze locatie 
beoordeeld en vindt het geen geschikte 
plaats om een container opstelplaats te 
maken. 

15. Olstgracht Kampenweg ook opnieuw bestraten a.u.b. ! De Kampenweg valt buiten de werkgrens 
van het Groot Onderhoud. Ook wij hebben 
geconstateerd dat de kwaliteit van de 
Kampenweg te wensen overlaat. Wij gaan 
op zoek naar aanvullend budget om ook de 
Kampenweg mee te nemen. Het kan 
daarom zijn dat dit op een later moment 
plaats gaat vinden.  

  Afvalpunt achterzijde Deventerpad. Het beleid van de gemeente (reiniging) is 
om minder prullenbakken te plaatsen. 

  Voetpad onder Baanbrug: moeilijk begaanbaar, vies !!! Deze wens kunnen wij niet meenemen. Dit 
valt buiten het groot onderhoud gebied. 

16. Olstgracht Achter garages Olstgracht 26 en 28 perkjes verwijderen en ombouwen naar 
parkeerplaatsen. Net als de overige zoals bijvoorbeeld nr. 22 en 24 en 20 en 18 
enz. Perkjes altijd vol onkruid en door bewoners meer behoefte aan 
parkeerplaatsen. Nummer 28 wil dat ook graag ! 

Op deze locatie is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig. De groen 
perkjes zijn aangelegd destijds door de 
bewonerscommissie. En wordt onderhouden 
door de gemeente.  

17. Raaltepad/kinderdagverblijf 
de Berenstad 

Plein kinderdagverblijven ook veranderen, ophogen (als kinderen vallen liggen 
hun knieën open) 

Deze wens valt buiten het Groot 
Onderhoud. 

  Bomen snoeien rondom kinderdagverblijf Na afloop van het project Groot  
Onderhoud zullen alle bomen in de 
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Stedenwijk worden gesnoeid  
  Speeltuin achter de BSO Berenstad/fyso Na gereedkomen groot onderhoud zal 

bekeken worden welke invulling er aan het 
pleintje gegeven wordt. 

18. Zevenaarstraat Uitstaptegels langs gras bij parkeerplek tegenover woningen.  Deze wens wordt mee genomen in groot 
onderhoud. Op locaties waar 
parkeerplaatsen grenzen aan groen zullen 
uitstaptegels worden toegepast. 

19. Oldenzaalstraat Rij bomen Nijmegenweg hoek Oldenzaalstrat vervangen door kleine bomen.  
Ze zijn zo groot geworden dat ze alle zon weg nemen. Zeker in voor- en 
najaar. De struiken groeien door in onze tuin. Wortels van de bomen maken 
het pad gevaarlijk.  

Deze boom zal worden verwijderd vanwege 
het optimaliseren van parkeervakken. 

  De straat Oldenzaalstraat zo min mogelijk ophogen. Aantal parkeerplaatsen 
minimaal gelijk houden.  

Op deze locatie brengen we het openbaar 
gebied terug naar oude aanleg hoogte. Het 
aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. 

20. Oldenzaalstraat Gaarne een (extra) lantaarn aan de kant woningen 2 t/m 20.  Deze wens zullen we meenemen. De 
Openbare verlichting wordt aangepast. 
(Opnieuw verdeeld en bijgeplaatst.) 

  Boom voor huis nr. 2 weg ! Hele rij !! of nieuwe kleine bomen ! Deze boom is zowel door de gemeente 
Almere als door een onafhankelijk bureau 
beoordeeld als gezond en veilig. De 
gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
Deze boom wordt daarom niet verwijderd. 

  Zwerfvuil/dumping plek naast electra huisje (nr. 23).  Opstelplaats wordt gewijzigd zodat we 
hopen dat er minder sprake is van dumping. 

21. Oldenzaalstraat  Tegels 30-30 (stoeptegels) i.p.v. klinkers.  Akkoord.  Er wordt een overrijdbare band 
geplaatst met daar achter 30/30/6 tegels. 

  Lichtmast voor de deur, paaltjes verwijderen.  Lichtmast wordt verplaatst. 
  Boom op hofje staat zeer scheef. Graag verwijderen tussen nr. 5-7.  Deze boom zal worden verwijderd vanwege 

het optimaliseren van parkeervakken. 
  Rubbertegels hofje verwijderen, vol met onkruid.  Deze wens zal worden meegenomen. De 

rubbertegels worden verwijderd. Er staat 
geen speeltoestel meer. 

  Verplaatsen naar de overkant van de straat.   
  Oversteek van nr. 1 naar nr. 2 zeer onoverzichtelijk.  Deze oversteek wordt veilig en overzichtelijk 

gemaakt. 
  Hofje gras verwijderen. Dit hofje wordt opgeknapt met groot 

onderhoud. 
  Constant zeer veel zwerfvuil t.h.v. Oldenzaalstraat 23, graag oplossing 

bedenken.  
Deze opstelplaats wordt gewijzigd zodat we 
hopen dat er minder sprake is van dumping. 

22. Oldenzaalstraat Bomen op parkeerplaatsen Oldenzaalstraat 2-8 verwijderen. Bomen in hof 2x 
bij hoek huisnrs. 1-11 en 2-8 Nijmegenweg vervangen door nieuwe.  

Deze boom is zowel door de gemeente 
Almere als door een onafhankelijk bureau 
beoordeeld als gezond en veilig. De 
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gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
Deze boom zal daarom niet worden 
verwijderd. 

23. Oldenzaalstraat Stoepverlaging huisnr. 52.  Er wordt een invalideoprit meegenomen in 
groot onderhoud. 

  Prullenbak Het beleid van de gemeente is om minder 
prullenbakken te plaatsen. 

  Hofje opknappen tafeltennistafel Het hofje wordt met groot onderhoud 
opgeknapt. Tafeltennistafel blijft staan.  

  Opruimen 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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

24. Apeldoornstraat Boom behouden: hoge slanke boom, tegenover achtertuin van nr. 6 en nr. 5 
behouden. 

Deze bomen zijn zowel door de gemeente 
Almere als door een onafhankelijk bureau 
beoordeeld als gezond en veilig. De 
gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
Deze boom zal daarom niet worden 
verwijderd. 

  Struiken om het speelhofje zijn te breed, vooral aan de kant van nr. 6 tot nr. 1. Alle struiken worden in groot onderhoud 
teruggesnoeid. 

  Verhogen van speelplaats (onder de toestellen) = houtsnippers.  De ondergrond van de speeltoestellen 
worden bijgevuld met houtsnippers. 

25. Enschede pad Groen struiken tegenover 13-14 waar kliko ’s staan, groen struiken weghalen.  Alle struiken op deze locatie worden 
gesnoeid of worden in groot onderhoud 
vervangen. 

  Mogelijk 2 plantenbakken voor de poort weghalen. Deze plantenbakken blijven staan voor de 
verkeersveiligheid. 

26. Enschedepad  Het fietspad van de Hengelostraat naar het Enschedepad overgang gaarne een 
oplossing wat betreft de afrit naar het fietspad toe. Graag zonder een stoep. 

Deze overgang wordt aangepast tijdens 
groot onderhoud. 

  Geulen in het Enschedepad, graag de palen weer terug i.v.m. autoverkeer ook 
op het Enschedepad is een racebaan.  

Het straatwerk wordt weer vlak. Palen 
worden teruggeplaatst in groot onderhoud. 

27. Enschedepad  Groenstrook tussen busbaan en Echnaton een houtsnipperpad waar nu het 
olifantenpad is. Wordt heel veel gebruik van gemaakt door buurtbewoners. 

Dit deel valt buiten het Groot Onderhoud. 
We gaan in de loop van het project op zoek 
naar aanvullend budget om wensen buiten 
de werkgrenzen te bekostigen. 

  Bocht Zwolleweg richting Deventerpad verlagen trottoirbanden. Overkant is al 
laag.  

Er wordt op deze locatie een extra minder 
validenoprit aangelegd. 

  Brug Deventerpad = gevaarlijk voor voetgangers.  De brug Deventerpad valt buiten het Groot 
Onderhoudsproject. 
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28. Barneveldpad Achterzijde voetpad verzakt. Zand loopt onder de schuren. (Kopse schotjes 
plaatsen).  

Als blijkt dat de bestrating verzakt door 
uitspoeling van zand onder de fundering, 
zullen wij de fundering verlengen door 
middel van het aanbrengen van 
kopschotten. 

  Verharding Barneveldpad ? Beton, asfalt? Bestand tegen zwaar verkeer - 
puttenzuiger.  

Het asfalt van het Barneveldpad wordt 
vervangen door klinkers. Deze zijn 
voldoende bestand tegen zwaar verkeer. 

  Verzinkbare paaltjes bij begin fietspad. Alle bestaande paaltjes worden teruggezet. 
Met uitzondering van de paaltjes in de 
strooiroute. 

  Bomen snoei?  Na afloop van het groot onderhoud worden 
de bomen in de Stedenwijk gesnoeid. 

  Wildgroei strook langs de busbaan Apeldoornstraat. Laag houden/verwijderen. 
Overlast vogels, uitwerpselen op auto’s.  

Er is een nieuw inrichtingsplan voor deze 
strook gemaakt. De nieuwe 
inrichtingstekening kunt u terugvinden op 
www.almere.nl/gostedenwijk en wordt  
gepresenteerd op de komende 
inloopbijeenkomst. 

29. Barneveldpad Groenvak wordt niet onderhouden.  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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

30. Barneveldpad Riool is niet functioneel. Slibt regelmatig dicht. Bellen met gemeente en dan 
komt er een puttenzuiger. Zuigt leeg en riool lucht is weer weg !! 

Voorafgaand aan onze werkzaamheden is er 
in geheel Stedenwijk een rioolinspectie  
uitgevoerd. Mogelijke herstelwerkzaam-
heden zullen voor de start van het groot 
onderhoud zijn uitgevoerd. 

  Verharding Barneveldpad Geen tegels, worden stuk gereden door zeer zwaar 
verkeer (werkverkeer).  

Het asfalt van het Barneveldpad wordt 
vervangen door klinkers. Deze zijn 
voldoende bestand tegen zwaar verkeer. 

  Bomen Barneveldpad snoeien !! (zijn al eerder gekandelaberd). Na afloop van het project groot onderhoud 
worden de bomen in de Stedenwijk 
gesnoeid. 

  Langs de woningen veel onkruid.  Het beleid van de gemeente is dat zij de 
eerste 30 cm uit uw gevel, hek, erfgrens niet 
onderhouden. Dit in verband met veel 
klachten van bewoners over schade. 

31. Harderwijkoever Voetpad tussen flat en school - kan dit ook fietspad worden? Niet akkoord. Dit wordt geen fietspad. 
  Hagen eerder kort snoeien i.v.m. zicht. Lage scootmobielen zijn niet meer te 

zien ! 
Hagen zijn inmiddels verwijderd en worden 
opnieuw aangeplant. 

  Weg tussen school en woningen Edestraat te smal voor het vele verkeer. Te Het asfalt + molgoot thv zijkant Edestraat 
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gevaarlijk voor fietsers. nummer 5 en voorkant Edestraat nummer 6 
zal worden verwijderd. Hiervoor worden 
betonstraatstenen zonder molgoot 
teruggeplaatst. Zo wordt de rijbaan breder 
en vriendelijker in gebruik. 

  Wij hebben géén problemen met parkeeroverlast, dus géén blauwe zone. In dit groot onderhoud worden geen 
aanpassingen aan de blauwe zone voorzien. 
Mocht dit toch gaan spelen zal dit door het 
parkeerbedrijf worden geïnitieerd. Mocht u 
hierover vragen hebben kunt u contact 
opnemen met parkeerbeheer 
info@parkeerservicealmere.nl 

32. Harderwijkoever  Harderwijkoever (ingang 6) tourrit garage wat ruimer maken/ makkelijker 
inrijden - paaltjes naar achter. 

Deze bochten leggen we met het groot 
onderhoud wat ruimer aan. 

  Meer parkeerplaats bij school. Nu veel last - betere doorstroommogelijkheid.  Er is onderzoek geweest over aantal 
parkeerplaatsen. Hieruit blijkt dat er 
voldoende parkeergelegenheid is rondom de 
school. Er vindt inmiddels overleg plaats 
met de school om de overlast voor bewoners 
zo veel mogelijk te beperken. 

33. Harderwijkoever Snoeien haag t.h.v. 46 (achterkant flat) zijpad t.h.v. fietspad oeverpromenade 
hekjes plaatsen (nietjes) wordt veel gefietst door schoolkinderen.  

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 op nemen met 
telefoonnummer 14036. 

34. Harderwijkoever De bomen nemen heel veel licht weg, zowel zon- als daglicht. Graag 
uitdunnen om en om en een stuk terugsnoeien a.u.b. 
 
Wat is de reden dat ze weg gaan? 

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater.  

35. Harderwijkoever Fietspad langs Weerwater verbeteren, het is op het ogenblik een gevaarlijke 
situatie door de opgedrukte boomwortels.  

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

  Het grasveld bij Boulevardflat (Harderwijkoever-Hengelostraat) is nu een 
hondenuitlaatplek. Geef dit grasveld aan de aanwezige kinderdagopvang. Die 
kindjes spelen buiten op een betegeld speelplaatsje. 

Dit grasveld behoudt de huidige functie. 

  Voor wat betreft de Floriade, ik zou het zeer op prijs stellen, als de bomenrij 
langs de hele boulevardflat daar blijven staan en niet vervangen worden door 
fantasieloze bloembakken.  

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 
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36. Harderwijkoever   Parkeren bij school El Iman Er is onderzoek geweest over aantal 
parkeerplaatsen. Hieruit blijkt dat er 
voldoende parkeergelegenheid is rondom de 
school. Er vindt inmiddels overleg plaats 
met de school om de overlast voor bewoners 
zo veel mogelijk te beperken. 

37. Harderwijkoever  Ik zou graag een goed begaanbaar trottoir hebben, ook voor rollator en rolstoel 
aan kant van Hengelostraat. (gevaarlijk knelpunt hoek Edestraat nr. 9 
doorgaande trottoir nodig) 

De trottoirs worden meegenomen in het 
groot onderhoud. Waar nodig worden extra 
invaliden op/ afritten aangelegd. De trottoirs 
worden uitgevoerd in nieuwe tegels zodat 
deze vriendelijker in het gebruik zijn. 

38. Harderwijkoever  Uitzicht is waardeloos, als je onder de onderdoorgang fietst Harderwijkoever 
slecht, bomen zijn te hoog aan beide zijden. Wij zien veel mensen een 
noodstop maken.  

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 op nemen met 
telefoonnummer 14036. 

39. Harderwijkoever  Er staan te veel bomen aan de kant van het Weerwater waardoor het 
Weerwater bijna niet meer zichtbaar is. 

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

40. Hengelostraat Parkeeroverlast Wapen van Almere Er is onderzoek geweest over aantal 
parkeerplaatsen. Hieruit blijkt dat er 
voldoende parkeergelegenheid is op deze 
locatie. 

  Parkeeroverlast boten, visplaats Hengelostraat. Dit kunt u melden bij Vergunning, Toezicht 
& Handhaving van de gemeente. Neem 
contact op met telefoonnummer 14036. 

  Extra parkeerplaats Hengelostraat 9 nu, (4 huizen met 3 parkeerplaatsen) dus 
extra parkeerplaats tegenover nr. 9 

In het groot onderhoud zullen we één extra 
parkeerplaats aanleggen. 

  Bomen terug aan de Vollenhovenschans aan het haventje.  Nabij het haventje planten we extra bomen 
terug. 

41. Hengelostraat Het verhoogde trottoir na nieuw. Wie pleegt het onderhoud schuine kant? De gemeente pleegt het onderhoud. We 
zullen hier rekening mee houden in groot 
onderhoud. 

  Voorzorgsmaatregelen treffen voor voetpad ! Dus geen brommers, fietsers, 
motoren tijdens de werkzaamheden.  

Tijdens het groot onderhoud zal extra 
worden toegezien op de verkeersveiligheid.  

42. Hengelostraat Graag de putten aan de kant, want met de scootmobiel, is het een ramp en 
krijg wandelende nieren van al die putten of ongelijke stenen. Gaat om de 
fietspaden o.a. Enschedepad, Hilversumpad en Velsenpad.  

De bestaande verharding wordt verwijderd. 
Hiervoor worden nieuwe betonstraatstenen 
zonder molgoot teruggeplaatst. Zo wordt de 
rijbaan breder en vriendelijker in gebruik. 

43. Hengelostraat Bomen langs het haventje zijn uit de kluiten gegroeid, van nummer 9 t/m 18.  Deze bomen zijn zowel door de gemeente 
Almere als door een onafhankelijk bureau 
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beoordeeld als gezond en veilig. De 
gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
Deze boom zal daarom niet worden 
verwijderd. 

44. Hengelostraat Ik zou willen dat de speelplek Hengelostraat � Urkwal er is dat stoeptegels en ik 
voetbal daar bijna altijd en ik en paar andere mensen zouden willen dat het 
kunstgras wordt. Als ik daar handtekeningen van mensen voor moet verzamelen is 
dat ook goed en nou vind ik heel fijn dat er kunstveld is.  

Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin 
meegenomen. 

45. Hengelostraat Graag aandacht voor bomen die in het verleden zijn omgewaaid. Hier zouden 
weer nieuwe voor moeten komen.  

Nabij het haventje planten we extra bomen 
terug. 

  Voetbalveld midden in de wijk geeft, vooral in de zomer, veel overlast. 
Hiervoor zou een perkje, zoals dat bij de laatste paviljoentjes is aangebracht, 
voor terug moeten komen (tafeltennistafel wel handhaven). 

Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin 
meegenomen. 

46 Hengelostraat Bocht Hengelostraat (59 huis) aanpassen, mensen weten niet hoe ze met zijn 
twee er door moeten. 

In het nieuwe ontwerp is een aanpassing 
gemaakt voor deze situatie. Het nieuwe 
ontwerp kunt u inzien op 
www.almere.nl/gostedenwijk  

  Speeltuin/voetbalveld asfalteren? Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin 
meegenomen. 

  De Aliman-punt is een vervelend punt met auto’s wegbrengen van kinderen.  Er is onderzoek geweest over aantal 
parkeerplaatsen. Hieruit blijkt dat er 
voldoende parkeergelegenheid is rondom de 
school. Er vindt inmiddels overleg plaats 
met de school om de overlast voor bewoners 
zo veel mogelijk te beperken. 

  Tuinvergroting Informatie hierover via www.almere.nl,  
trefwoord tuinvergroting. Of bel met 14 
036. 

47 Hengelostraat Vraag wat gebeurd er nadat de keet weg gaat (speeltuin op het plein).  Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin 
meegenomen. 

  Mogen er op het voetbalveld ook basketbal netten komen? Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin 
meegenomen. 
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  Kruispunt Hengelostraat/Raaltepad gevaarlijk. Fietsers worden aangereden 
door te hard rijdende auto’s (misschien rotonde). 

In het nieuwe ontwerp is een aanpassing 
gemaakt voor deze situatie. Het nieuwe 
ontwerp kunt u inzien op 
www.almere.nl/gostedenwijk  

  Speeltuin achter (hofje) speeltoestellen of onderhoud of weg of nieuw. Het wordt onderhouden volgens 
onderhoudsbeleid van de gemeente Almere. 

  Parkeerplekken beter aangeven en meer parkeerplekken.  Door dat we nieuwe stenen gebruiken 
worden de parkeerplaatsen weer duidelijk 
zichtbaar. Aantal parkeerplaatsen is 
voldoende. Parkeerplaatsen gaan ten koste 
van groen en dat is niet wenselijk. 

48. Hengelostraat Veel fietsers maken gebruik van het voetpad van de Hengelostraat. Komende 
van de Zwollestraat nodigt dit voetpad ook uit in de bocht, om als fietser van 
het voetpad gebruik te maken. Mijn vraag is: Kan hier met belijning, of anders, 
een oplossing voor gevonden worden.  

In het nieuwe ontwerp is een aanpassing 
gemaakt voor deze situatie. Het nieuwe 
ontwerp kunt u inzien op 
www.almere.nl/gostedenwijk 

49. Hengelostraat Bomen graag houden. De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. 

  Schuttingen graag gelijk voor het aangezicht. Schuttingen zijn niet in eigendom van de 
gemeente. 

50. Hengelostraat Hoek/Bocht Hengelostraat 59 is vrij krap. Er wordt te hard gereden. Mensen 
vliegen de bocht uit. Kunnen geen 2 auto’s doorheen als je niet kan rijden.  

In het nieuwe ontwerp is een aanpassing 
gemaakt voor deze situatie. Het nieuwe 
ontwerp kunt u inzien op 
www.almere.nl/gostedenwijk 

  Extra parkeervakken overlast van de fysio & slecht parkeerders Het aantal parkeerplaatsen is voldoende. 
Parkeerplaatsen gaan ten koste van groen en 
dat is niet wenselijk. 

  Handhaving op blauwe zone.  Voor deze wens kunt u het contact opnemen 
met parkeerbeheer: 
info@parkeerservicealmere.nl   

  Leuke speelplaats voor de kinderen achter in het hofje (en veilig). In dit groot onderhoud vindt geen 
uitbreiding plaats van de huidige 
speelplaatsen 

  Asfalt voor de deur? Mag wel.  Alle wegen worden voorzien van nieuwe 
betonstraatstenen 

51. Hengelostraat Vraag: wat komt er nu op de plek van de keet? (wordt het een speeltuin?) Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin 
meegenomen. 

  Graag de struiken bij ons achter weg op het speelterrein achter de huizen- 
aangezien het nooit gesnoeid wordt, liever gewoon tegels.  

Op het Arnhemplein worden geen 
werkzaamheden uitgevoerd. 

  Wij houden graag de bomen voor de deur i.v.m. aangezicht & inkijk flat.  De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
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bomen. 
  Wat gebeurd er met de speeltuin in het hofje? Glijbaan is gevaarlijk.  De speeltuin is door de gemeente Almere 

geïnspecteerd en voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften. 

  Parkeerplaatsen voor de deur.  Er is onderzoek geweest over aantal 
parkeerplaatsen. Hieruit blijkt dat er 
voldoende parkeergelegenheid is op deze 
locatie. 

  De invalideplek is niet terecht. Kenteken plakt hij er steeds over heen.  Invalideplek is wel terecht, er moet nieuw 
kenteken aangevraagd worden. 

52. Hengelostraat Verlichting aan boulevard.  Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

  Bankjes, picknickbankjes. Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

  Steigers vervangen en onderhoud. De steigers worden onderhouden volgens 
onderhoudsbeleid gemeente Almere. De 
steiger rondom Silverline wordt 
onderhouden door de gemeente Almere. 

  Afvalbakken/zakjes t.b.v. hondenpoep. Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

  Beter en meer onderhoud aan groen. 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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

  2 parkeervakken bij ondergrondse container. Problematisch in/uitrijden. Parkeerplaatsen blijven gehandhaafd. 
  Verhoogde stoepranden i.p.v. paaltjes. Deze situatie blijft ongewijzigd i.v.m. fout 

parkeren van auto’s. 
  Afvalbak bij haventje. Het beleid van de gemeente is om minder 

prullenbakken te plaatsen. 
  Paden bij parkje haven (achter rest./bar) beter onderhoud. Er is een nieuw inrichtingsplannetje gemaakt 

voor het parkje achter het dartcafé. Dit kunt 
u inzien op de nieuwe ontwerptekeningen. 

  Maak van huidige kroeg een leuker “iets” voor passanten c.q. rondje 
weerwater. 

Dit valt buiten groot onderhoud. 
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53. Urkwal  Looppad achter Urkwal richting haventje straat herleggen (is nu een 
nekkenbreker.)  

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

  Hangbasket aan lantaarnpalen met bloemen zoals elders in en om Stedenwijk.  U kunt zich hiervoor melden bij het 
bewonersspreekuur in de grijze keet aan de 
Hengelostraat op woensdag tussen 14.00 en 
16.00 uur. 

  Lantarenpalen rechtop laten staan en verlichtingsknoppen regelmatig 
schoonmaken.  

Dit valt onder dagelijks verzorgend 
onderhoud verlichtingen. U contact op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

  Veel mensen met honden laten hun hond uit aan de oeverpromenade. De 
vraag is niet er een hondenuitlaatplaats van te maken maar mensen er op 
duiden dat het verplicht is de hondenpoep op te ruimen en daar toezicht op 
houden of dat gebeurd. In sommige andere plaatsen geeft de gemeente 
bewoners een zakje te trekken en de inhoud in de afvalbak te deponeren. 
Iets dergelijks gebeurd nu op de Hoekwierde (Almere Haven) ook. 

U kunt uw klacht neerleggen bij 
Vergunning, Toezicht & Handhaving van de 
gemeente. Neem contact op via 
telefoonnummer 14036. 

  Ca. 3 jaar terug kwam er een brief dat de struiken tegen de flats aan de 
oeverpromenade zouden worden vernieuwd i.v.m. de komende Floriade.  
Er zijn nieuwe struiken gekomen. De struiken aan het eerste gedeelte van de 
Urkwal zijn inmiddels zonodig verwilderd dat herplanting de enige kans van 
verbetering is.  

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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

  Het gras maaien is 1x in de 4 of 5 weken. Soms is het echter 1x in de 7 weken. 
Het gevolg is dat het maaisel geen meststof is voor het gras maar een 
opéénhoping van gras wat alles doet verrotten, ook het gemaaide stuk gras. 
Daarbij krijgt de maaier niet de kans een keurig gemaaid grasveld te maken. 
Advies budgetneutraal en het voorkomen van dergelijke klachten. 1x per 3 
weken maaien.  

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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

54. Urkwal  Voetpad uitgang Boulevardflat 2 naar voetpad. Dit voetpad wordt meegenomen in groot 
onderhoud. 

  Fietspad paaltje verdwijnt regelmatig tussen Vollenhovenschans en Urkwal 
sluiten voor auto’s. 

Dit paaltje wordt voorlopig niet teruggezet, 
aangezien deze route onderdeel uitmaakt 
van de  strooiroute.  

55. Urkwal Paadje van entree naar paadje rond haventje. Dit pad wordt aangelegd in groot 
onderhoud. 

  Verlichting rond haventje Er wordt extra verlichting aangebracht 
rondom het haventje in groot onderhoud. 

  Lantaarn bij Promenadebrug is al een aantal maanden stuk.  Dit valt onder dagelijks verzorgend 
onderhoud verlichtingen. U contact op 
nemen via telefoonnummer 14036. 

56. Urkwal Bomen rooien/minder bomen graag. De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. 

  Fietsen voor de flat (2) Urkwal 19, misschien een fietsenstalling? Dit valt buiten het project van groot 
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onderhoud.  
  Verlichting rond havenkom.  Er wordt extra verlichting aangebracht 

rondom het haventje in groot onderhoud. 
57. Urkwal Graag bomen dunnen, verdrukken elkaar en nemen tevens veel daglicht c.q. 

zon weg (bomen havenkom tegenover Urkwal) 
De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. 

  Slecht onderhoud verlichtingspalen, éénmaal schuin gereden, worden ze niet 
meer rechtgezet.  

Dit valt onder dagelijks verzorgend 
onderhoud verlichtingen. U contact op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

58. Urkwal  Asfalt - fietspad/voetpad aan de oeverpromenade.  Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

  Verlichting tunnel Raaltepad/veiligheid De verlichting in Stedenwijk midden zuid 
wordt indien nodig aangepast. (Led) 

  Parkeerplaatsen te smal/Urkwal. We hebben de normmaat voor 
parkeerplaatsen nagekeken en deze is 2.30 
meter breed. Zijn de huidige 
parkeerplaatsen smaller, dan worden ze 
verbreedt naar 2,30 m. 

  Groen/struiken lager voor het zicht/Hengelostraat De groenvakken worden opnieuw ingericht 
tijdens groot onderhoud. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de uitzichthoeken. 

  Voetbalveld metaal Urkwal/Hengelostraat lawaai-muziek. Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin  
meegenomen. 

  Verlichting in Stedenwijk Midden Zuid De verlichting in Stedenwijk Midden Zuid 
wordt indien nodig aangepast. (led) 

  Amersfoortweg/Breukelengracht - brugleuning te hoog. Gevaarlijk punt 
fietspad.  

Deze wens valt buiten het groot onderhoud 
in fase 2. 

59. Urkwal Verlichting rond het haventje al 20 jaar geleden beloofd. Er wordt extra verlichting aangebracht 
rondom het haventje in groot onderhoud 

  Voetpad langs het haventje herleggen. Alle half verharde paden wordt vervangen 
door klinkers of tegels. 

  Blauwe zone Urkwal invoeren. U kunt contact opnemen met parkeerbeheer 
info@parkeerservicealmere.nl  

  Bomen verwijderen voor de Urkwal De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. 

60. Urkwal  Speelplekje Urkwal nog verbeteren en goals die iets minder lawaai maken. Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
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locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin  
meegenomen. 

  Haventje verdient ook opknapbeurt qua steigers en bankjes.  Het haventje volgt een ander programma 
dan groot onderhoud in de woonwijk. Dit 
heeft te maken met verschillende eigenaren 
en betrokkenheid van het Waterschap. 

61. Urkwal  Bomen rooien? Kan iets minder boom ! Langs havenkom en langs het 
voetbalveld.  

De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. 

62. Urkwal Vanaf Urkwal één extra verbinding naar de havenkom maken d.m.v. smalle 
voetpad. Kan er ook i.v.m. donkere nachten een lantaarnpaal langs dit 
voetpad, want er is alleen één bij de parkeerplaats. 

Alle half verharde paden wordt vervangen 
door klinkers of tegels Er wordt extra 
verlichting aangebracht rondom het haventje 
in groot onderhoud. 

  Het voetbalveldje wordt ook wel lawaaierig door hangjongens. Kan hier wat 
aan gedaan worden? 

Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin  
meegenomen. 

63. Urkwal Ik kijk uit op het haventje. Daar staan 6 hele hoge bomen waardoor ik geen 
uitzicht meer heb, ook geen zonsondergang wat heel jammer is.  

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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

64. Urkwal  Voetbalveld hek wordt gebruikt om tegen aan te trappen door jong 
volwassenen.  

Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin  
meegenomen. 

  Alles wat wordt geplant maar moet onderhouden worden.  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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

  Bosje bij straat te hoog dus gevaarlijk. Nieuwe initiatieven graag rekening 
houden met geluidsoverlast.  

De groenvakken worden opnieuw ingericht 
tijdens groot onderhoud. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de uitzichthoeken. 

  Graag tel.no om “te klagen” waar.  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 op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

65. Urkwal Beplanting hoek Urkwal-Hengelostraat veel te hoog iedere keer na uitgroei. 
Ieder jaar weer.  

Het gevolg van het beleid van de gemeente 
is dat de frequentie dagelijks onderhoud de 
laatste jaren omlaag is gegaan. Voor 
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opmerkingen of suggesties kunt u contact op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

66. Vollenhoveschans Overlast hoge bomen. Liever lagere bomen i.v.m. bezonning.  De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. Na het verwijderen van de keet, zal 
hier een herinrichting komen. 

  Waterkant/gras omvorming naar mooie bestrating met mooie perken/bordes en 
bankjes m.a.w. chiquer.  

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

67. Vollenhoveschans Loopverlichting langs de oeverpromenade en looppad d.m.v. lage verlichting 
ongeveer 1 meter hoog. Dit stoort bewoners niet en is goedkoper dan een 
lantaarnpaal.  

Uw vraag maakt deel uit van het Floriade 
project/rondje Weerwater. Bij de volgende 
bewonersbijeenkomst voor fase 2 van groot 
onderhoud worden bewoners geïnformeerd 
over het Rondje Weerwater. 

68. Vollenhoveschans Blauwe zone Vollenhoveschans. Voor deze wens kunt u het contact opnemen 
met parkeerbeheer: 
info@parkeerservicealmere.nl  

69. Vollenhoveschans Bomen te groot binnen de omgeving van het kinderdagverblijf en fysio. Bij 
harde wind en storm veel last van afgebroken takken e.d.  

De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. 

70. Vollenhoveschans  Kostenbesparend en praktisch (meer licht en handiger om kapotte lampen te 
vervangen).  

Dit valt onder dagelijks verzorgend 
onderhoud verlichtingen. U kunt contact op 
nemen met telefoonnummer 14036. 

  Idee i.p.v. de huidige lantaarnpalen lage 1.meter hoge verlichting.  Er wordt geen lage verlichting geplaatst. Wel 
wordt in geheel Stedenwijk de openbare 
verlichting voorzien van led. 

  Locatie Vollenhoveschans Hengelostraat tegenover nr. 63 betreft toegangspad 
naar “achterdeur” van de Vollenhoveschans. Dit toegangspad is ongeveer 2 
meter lang en 1 meter breed. Verzoek: ophoging en opnieuw bestraten van dit 
pad. Situatie nu: door ongelijke tegels, mede door verzakking is dit pad 
“struikelgevoelig”.   

Deze locatie wordt nieuw aangelegd. 

71. Urkwal  Brief: V.V.E. Urkwal en Vollenhoveschans. Aannemer van het groot onderhoud 
Stedenwijk plant een afstemmingsoverleg, 
zodra de aannemer van de werkzaamheden 
aan de boulevardflats bekend is. 

  Hiermede een viertal suggesties voor een betere leef-omgeving.  
  Het herstellen van de paden langs het haventje. Akkoord. Alle half verharde paden wordt 

vervangen door klinkers of tegels 
  De hoge bomen aan het haventje beduidend in te korten of te vervangen voor 

een lager type boom of struiken. Door deze verandering wordt de 
lichtopbrengst in de appartementen aanzienlijk hoger.  
Wat is de reden dat ze weg gaan? 

De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. 
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  Het uitzicht van de uitrit vanaf de Boulevardflat naar de Hengelostraat wordt 
naar links en rechts belemmerd door te hoog struikgewas. Deze hoeken graag 
betegelen of lagere groenvoorziening plaatsen. 

De groenvakken worden opnieuw ingericht 
tijdens groot onderhoud. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de uitzichthoeken. 

  Het trottoir aan de buitenzijde van de entree van de Boulevardflat wordt 
ontsierd door gestalde fietsen en brommers. Is het misschien raadzaam een 
ruime, overdekte stalling te realiseren aan de linkerzijde van de ondergrondse 
afvalcontainers. Uiteraard moeten de bestaande fietsenrekken worden 
verwijderd.  
Wij verwachten, dat u deze suggesties ter harte zult nemen. 

Niet akkoord. Bewoners zijn zelf 
verantwoordelijk. 

72. Vollenhoveschans Appartementen Vollenhoveschans nr 7 en 8 etc. 
Boekje met foto’s bomen 
Het woongenot wordt door deze bomen ernstig beperkt ! 
Lichtbeperking inpandig. 
Overmatig blad afval op de terrassen. 
Zware bladluis afzet op de terrassen.  
Graag hiervoor een oplossing ! 
Wat is de reden dat ze weg gaan? 
 

De bomen worden gedund. Waar nodig 
verwijderd en vervangen door nieuwe 
bomen. 

  REACTIES PER MAIL   
73. Hengelostraat  Helaas kan ik niet bij de inloopbijeenkomst zijn. Ik woon in de Silverline. 

Komend van de Side by Side kant over de brug is de trap naar beneden een 
zeer gevaarlijk obstakel voor bewoners met een rollator of een boodschappen 
wagentje. De “fiets”afgang rechts is veel te smal en vaak overwoekerd oor 
struiken. Veel beter zou een brede afgang, bij voorkeur in het midden zijn. Ik 
ben al eens behoorlijk gevallen! Ik hoop dat er iets aan gedaan wordt. Bij 
voorbaat dank !  

Uw wens valt buiten het groot onderhoud 
gebied. U kunt een melding maken via 
www.almere.nl/contactformulier of via 
telefoonnummer 14 036.  

74. Barneveldpad U vraagt aan bewoners om mee te denken over de volgende onderwerpen.  
Het openbaar groen. Parkeerplek en verlichting. Er wordt niet opgehoogd 
omdat het budget beperkt is.  

Deze conclusie is niet juist. We gaan uit van 
de oorspronkelijke situatie. 

  1e de verlichting op het Barneveldpad is verouderd en staat er 35 jaar, kan 
denkelijk wel vervangen worden door moderne lantarenpalen. 

Akkoord. Alle armaturen worden in de 
komende periode vervangen door nieuwe 
armaturen met ledverlichting. 

  2e Een suggestie voor het openbaar groen.  
Op het Barneveldpad waar ik 34 jaar woon staan bomen die er ook al 34 jaar 
staan. Die bomen zijn ongeveer 5 jaar geleden gekandelaberd(vormsnoei en 
getopt) omdat de takken enorm waren. Daarbij is er nu ieder najaar enorm 
veel blad afval op het fietspad, dat voor gevaarlijke toestanden zorgt. Want 
doordat er wordt bezuinigt ook op het vegen, blijven deze bladeren liggen en 
worden een compacte brij. De stammen zijn ook flink in omvang. De wortels 
drukken de stenen van het voetpad omhoog. En de wortels hebben al eens de 
put voor nummer 14 verstopt omdat er enorme wortels de afvoerpijp 
ingroeide.  

De bomen worden weer gekandelaberd in 
de snoeironde. Straatwerk wordt 
meegenomen na groot onderhoud. 

  Als er straks opnieuw wordt bestraat vraag ik mij dan ook af of dat zinvol is, 
om niet eerst wat aan de bomen te doen. Want die wortels zullen de nieuwe 
bestrating binnen de kortste keren weer te niet doen. Misschien nieuwe bomen 

De bomen worden weer gekandelaberd in 
de snoeironde. Straatwerk wordt 
meegenomen na groot onderhoud. 
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die niet zo snel groeien. Voordat er bestraat wordt? 
  Dan een suggestie om het fietspad een andere kleur te geven, zoals dat in 

Almere Noord is gedaan. Nu lopen veel mensen op het fietspad omdat de 
stoepen door de bomen wat smal zijn, maar ook omdat ze er geen erg in 
hebben dat het Barneveldpad een fietspad is.  

Akkoord. Fietspad wordt aangelegd met 
straatklinkers en de voetpaden met tegels. 

  Het fietspad loopt o.a. vanaf het Arnhemplein naar het fietspad langs het 
Weerwater. Op de kruising van fietspad Arnhemplein/fietspad Weerwater 
staan boompjes met enorme struiken zowel rechts als links, wat voor 
gevaarlijke situaties aanleiding geeft omdat je geen zicht hebt als fietser wie er 
op het fietspad langs het Weerwater aankomt. Misschien kunnen die worden 
verwijderd of verplaatst zodat er wel zicht is? 

De groenvakken worden opnieuw ingericht 
tijdens groot onderhoud. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de uitzichthoeken. 

75 Onbekend adres Mijn inbreng voor het Groot onderhoud Stedenwijk is het volgende. Het 
gedeelte Kampenweg tussen de Amsterdamweg en Lenthehof wordt meestal 
gebruikt als stoep. Er lopen dus mensen. De aansluiting voor het fietspad naar 
de Kampenweg is een ramp voor automobilisten en de fietsers. Fietsers 
hebben daar geen voorrang maar nemen dat wel. Gevaarlijk dus. Ook de 
aansluiting voor fietsers bij de busbaan is een probleem bij oversteken aan 
beide kanten. Mijn verzoek is dat deel van de wijk veiliger te maken voor alle 
verkeersdeelnemers.  

Dit deel valt buiten het groot onderhoud 
gebied. 

76 Kinderopvang de Berenstad Helaas zijn wij niet in de gelegenheid om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn 
vandaag. Inmiddels maken wij al 25 jaar deel uit van de Stedenwijk met 
kinderopvangorganisatie. Een aantal punten zouden wij graag verbeterd zien. 

Niet akkoord. Valt buiten het groot 
onderhoud gebied. 

  Speelgelegenheid (Klimrek) achter Raaltepad 35. Er zijn geen uitbreidingen gepland met 
betrekking tot speeltoestellen. Uw wens zal 
nader worden behandeld na afloop van de 
werkzaamheden voor het groot onderhoud. 

  Veiligere fietsers oversteek op kruising Raaltepad en Hengelostraat. Deze oversteek wordt opnieuw ingericht. 
  Voetbalveld achter Raaltepad 36 opnieuw bestraten en hek recht zetten. 

Tevens het graag erom heen vervangen door tegels want wordt gebruikt als 
honden uitlaat plaats. Speelplein van ons kinderdagverblijf ook graag opnieuw 
bestraten, liefst met stoeptegels. We betalen elk jaar voor de huur van de 
grond.  

Na afronding van het groot onderhoud 
wordt gekeken naar een invulling van deze 
locatie. Daarbij vragen we de omgeving naar 
de wensen. Deze wens wordt dan hierin 
meegenomen. 

    
78. Maastrichtkwartier  Melding: Ben nogal verbaasd, kreeg eind 2016 een brief over het groot 

onderhoud en dat er medio 2017 een inloop bijeenkomst zou zijn, nu liep ik 
toevallig met mijn hondje op het eind van de Hengelostraat en daar staat een 
grote tent, met een brief erop dat er a.s. maandag 9 okt . een inloop 
bijeenkomst is, de bewoners(sprak verscheidene  mensen daar, ook bewoners 
van de Zwolleweg) hebben tot nu toe, zondag 8 oktober 14.30 uur nog 
helemaal geen bericht ontvangen en ook op de gemeente site, staat er niets 
vermeld, dus kunt u mij vertellen, hoe dit zit en vanaf welke tijd die inloop 
bijeenkomst is.  

Er is een brief verzonden naar alle bewoners 
van het Maastrichtkwartier. De 
werkzaamheden bij het Maastrichtkwartier 
vallen in fase 3 van het groot onderhoud. De 
eerste inloopbijeenkomst is in het eerste 
kwartaal van 2018.  

80. Apeldoornstraat  Graag zouden wij voor het buurt onderhoud het volgende willen vragen. In het 
speelhofje tussen de Apeldoornstraat, Nijmegenweg en Zutphenstraat staan 6 
bomen. Dit is in principe niet erg, maar er staan een à 2 bomen die er al ruim 

De bomen in dit project zijn zowel door de 
gemeente Almere als door een onafhankelijk 
bureau beoordeeld als gezond en veilig. De 
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35 jaar staan en enorme afmetingen hebben. Er is zelfs een boom waarvan de 
takken over erfgrenzen steken en verder nemen zij heel veel zonuren weg over 
de gehele dag. Graag willen wij dat twee bomen worden gerooid en desnoods 
worden vervangen door jonge aanwas. Dit is 2 jaar geleden al eens besproken 
met Liselore Leijten van het buurthuis ’s Hertogenboschplein en met Ans Baij 
van de gemeente Almere. Zij zijn ook beide op locatie geweest om dit te 
kunnen vaststellen. Ook zij gaven aan dat de bomen wel erg groot en hoog 
waren en zo niet in een kinderspeelhofje meer thuis horen. 
 
 

 
 

gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen. 
Op de nieuwe ontwerptekeningen kunt u 
inzien wat er met de door u aangegeven 
bomen gaat gebeuren. 

  Ook de heg die vorig jaar sinds jaren eens netjes is gesnoeid naar normale 
hoogte en breedte, kan nu na een jaar wel weer in model worden geschoren, 
want deze begint nu al weer behoorlijk uit te dijen. We hopen op een positieve 
uitkomst.  

De te behouden hagen worden één keer per 
jaar 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 op nemen via 
telefoonnummer 14 036. 

81. Nijmegenweg Ik weet nog niet of ik 9 oktober naar de bijeenkomst over het groot onderhoud 
kan komen. Daarom wil ik dit graag vast kwijt. Ik woon op de Nijmegenweg, 
eerste stuk vanaf nr. 2 tot 24. Dit stuk is zo intens donker in de avond en 
ochtend omdat de lantaarnpalen aan de weg staan. Mensen gaan op de weg 
lopen omdat je anders struikelt omdat je er echt niets ziet. Heb zelfs al mensen 
gezien die met een zaklantaarn lopen.  

Het profiel van de weg is erg breed dus de 
openbare verlichting wordt daar aangepast. 

  Het zou fijn zijn als de bosjes tussen de weg en de stoep smaller werden 
gemaakt zodat de lantaarnpalen dichterbij komen. Bijkomend voordeel: iets 
grotere auto’s steken niet meer uit de parkeervakken. Ook kunnen de struiken 
tussen de parkeervakken weg zodat er meer ruimte voor parkeren komt.  

De situatie blijft gehandhaafd. De te 
behouden hagen worden één keer per jaar 
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 op nemen via 
telefoonnummer 14036. 

  Het hondenpad dat langs de busbaan loopt (liep)  in “ere” herstellen. Nu is 
dat bijna onbegaanbaar bij regen. 
Volgens mij kosten deze, zeker de eerste niet veel extra geld.  

Dit deel valt buiten het groot onderhoud. 
We gaan in de loop van het project op zoek 
naar aanvullend budget om wensen buiten 
de werkgrenzen te bekostigen. 

82. Vollenhoveschans  Ik wil even reageren op de flyer groot onderhoud Stedenwijk. Wij wonen met 
heel veel plezier op de Vollenhoveschans en genieten er van om in het centrum 
van de stad  Almere te wonen. U vraagt of wij nog ideeën hebben om onze 
wijk te verbeteren/verfraaien. Wat wij heel erg jammer vinden is dat onze visite 
eigenlijk nergens de auto kan parkeren. Omdat voor ons flatgebouw een aantal 
“gewone” parkeerplaatsen zijn, die altijd vol staat met auto’s van mensen die 
in het centrum werken, mogen wij geen aanspraak maken op parkeerkaarten 

In dit groot onderhoud worden geen 
aanpassingen aan de blauwe zone voorzien. 
Mocht dit toch gaan spelen zal dit door het 
parkeerbedrijf worden geïnitieerd. Mocht u 
hierover vragen hebben kunt u contact 
opnemen met parkeerbeheer: 
info@parkeerservicealmere.nl  
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voor op de blauwe zone. Wij hopen dat de parkeerstrook voor onze flat dus 
ook de blauwe streep krijgt. 
Ik hoop dat mijn verzoek mee genomen zal worden in het definitieve plan van 
aanpak. Alvast bedankt ! 

83. Adres onbekend Groenvoorziening: Traag groeiende bomen en struiken die minder gesnoeid 
hoeven te worden.  

Met het nieuwe ontwerp hebben wij goed 
gekeken of de geplande boom de juiste 
boom is voor de locatie. Daarbij hebben we 
rekening gehouden met de groeiplaats, de 
groeisnelheid en de ruimte.  

  Boomwortels die de diepte in groeien, zodat de bestrating niet omhoog komt. 
Onkruid verstikkende beplanting en grassen. 
Bestrating: Water passerende gebakken bestrating (Drainflow), waar 
waterhuishouding tekortschiet. Putdeksels die niet klappen als er overheen 
gereden wordt. Rolstoel vriendelijke stoepranden; ook veiliger bij vallen. 

Vanwege de hoge grondwaterstand zijn 
waterpasserende stenen geen goede 
oplossing. Alle putdeksels die klapperen 
worden vervangen of schoon gemaakt. 

  Parkeerplekken:  
  Haakse parkeerplekken (Nijmegenweg) diagonaal maken, zodat wegrijden 

geen probleem wordt als er auto’s tegenover staan.  
Het aantal parkeerplaatsen is voldoende. 
Parkeerplaatsen gaan ten koste van groen en 
dat is niet wenselijk (het blijft 
tweerichtingverkeer). 

  De aanwezige haag aan die kant onderbreken om te kunnen in- en uitstappen. De locatie is ons niet bekend. Wilt u dit bij 
de volgende bijeenkomst toelichten? 

  Nijmegenweg eenrichtingverkeer maken, zodat auto’s niet terug rijden 
vanwege blauwe zone die daarna begint. 

In dit groot onderhoud worden geen 
aanpassingen aan de blauwe zone voorzien. 
Mocht dit toch gaan spelen dan wordt dit 
door het parkeerbedrijf geïnitieerd. Mocht u 
hierover vragen hebben kunt u contact 
opnemen met parkeerbeheer:  
info@parkeerservicealmere.nl  

  Verlichting: Lichtmanagement systeem voor straatverlichting om elk lichtpunt 
op afstand af te stellen wanneer nodig (Taskforce verlichting).  

We hebben in de woonwijken geen eigen 
net. Echter, er wordt door Liander in de 
loop van de komende periode OV-flex in 
hun kasten ingebouwd. Dit houdt in dat er 
per groep geschakeld kan worden. Dit gaat 
echter niet op voor elke mast afzonderlijk. 

84. Barneveldpad I.v.m. het groot onderhoud in Stedenwijk wil ik graag aangeven dat bij de 
boom voor ons huis de straat aardig verzakt is en zich daar veel water vormt 
tijdens de regen. Ook onze tuin heeft best veel te lijden van deze boom, de 
wortels van de boom groeien door onze tuin waardoor de bestrating schots en 
scheef komt te liggen. Wij hebben de tuin 2 jaar geleden laten ophogen, 
worteldoek laten plaatsen om de hoeveelheid onkruid een beetje tegen te gaan 
maar ja, dit mocht geen oplossing zijn. Eigenlijk is onze tuin op gedeelten 
wederom verzakt en wij hebben veel last van de bladeren, onkruid en 
schimmel vorming. Verzoek om weg te halen en een nieuwe aanplant te doen 
of bloembakken.  

De bomen in dit project zijn zowel door de 
gemeente Almere als door een onafhankelijk 
bureau beoordeeld als gezond en veilig. De 
gemeente is terughoudend in het 
verwijderen van gezonde en veilige bomen.  
 
De bomen worden weer gesnoeid in de 
volgende snoeironde. Dit vindt plaats na het 
groot onderhoud.  
 
Straatwerk wordt meegenomen in groot 
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onderhoud.  
 
Problemen met boomwortels wordt minder 
door deze snoeiwijze. 

85. Almelostraat Melding: kunnen jullie kijken naar de speeltuin in het hofje. Dit is erg 
verouderd en heel weinig. De mensen zouden graag een grotere speeltuin 
hiervoor in de plaats krijgen.  

In dit groot onderhoud vindt geen 
uitbreiding plaats van de huidige 
speelplaatsen. 

86 Enschedepad  Op de inloopbijeenkomst 09-10 jongstleden hebben we gesproken met heer 
de Wit over een aantal zaken en verzocht ons dit op papier te zetten. 

  

  Het riool dat door het Enschedepad loopt. 
  De staat en capaciteit van het riool. 
  De hoogte van het riool ten opzichten van de woningen gezien de straat 
aanzienlijk is verzakt in de jaren. 
 

Voorafgaand aan onze werkzaamheden 
wordt in geheel Stedenwijk een 
rioolinspectie uitgevoerd. Mogelijke 
herstelwerkzaamheden zijn voor de start van 
het groot onderhoud uitgevoerd. 

  e  Het hofje dat tussen de straten van het Enschedepad, Zwolleweg en de 
Almelostraat bevindt. 

   Het hofje is na 36 jaar behoorlijk verzakt, +_  50 cm ten opzichte van de 
woningen. 

  Staat maar 1 speeltoestel in terwijl er aardig wat kinderen altijd in het hofje 
spelen. 
 

Als er geen zelfbeheer contract is afgesloten 
nemen wij het mee in groot onderhoud en 
kijken ter plaatse hoe ver we omhoog gaan. 
Alle hofjes/achterpaden worden herstraat 
dus slechts minimaal opgehoogd. 

    De Almelostraat, het is een doorloop route van leerlingen van het Echnaton 
over een te smalle stoep naar de bushalte bij het Raaltepad. 

   De doorloop geeft een onveilige situatie met verkeer en laten een spoor van 
rommel achter. 

  Optie voor een bushalte naast de school, daar is een groenstrook en zou een 
betere locatie zijn. 

  

 

 
Deze wens wordt doorgegeven aan de 
betreffende afdeling binnen de gemeente en 
valt buiten het project groot onderhoud. 

87. Bewonersvereniging OGGP 
Lenthehof 

Zie aparte bijlage Dit deel valt buiten het groot onderhoud. 
We gaan in de loop van het project op zoek 
naar aanvullend budget om wensen buiten 
de werkgrenzen te bekostigen. 

88. Nagekomen melding MRS 
via Ans 23 oktober  
Enschedepad 

Melding: onveilige steeg en onverlicht. Meerdere keren gebruikt als 
vluchtroute voor inbrekers. 19 oktober jl. inbraak geweest en de steeg die 
onverlicht is, is gebruikt als vluchtroute. 

Uw wens wordt nader beoordeeld door de 
afdeling openbare verlichting. 

89. Enschedepad    Bijzonderheden - Kanaal:KCS - Bijlagen:nee -    
     
Referentienummer:3564798  -  
Melding:Dhr ### wil graag dat in het hofje achter zijn huis beter wordt 
onderhouden. Hij wil dat de heggen vaker dan 1x per jaar wordt gesnoeid en 

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 op 
nemen via telefoonnummer 14036. 
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dat er vaker wordt geschoffeld en het groen uit de tegels wordt weggehaald.    
Het onderhoud in de straten wordt vaker gedaan en hij wil dat dat ook in zijn 
hofje gebeurd. Kan dat nu ook gedaan worden. in het najaar.   Dhr ### wil 
graag met de afdeling groen aar over spreken en niet dat u alleen langs komt 
om het te doen. Kunt u hem bellen op ######    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 


