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Groot Onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, Fase III.

3e Bewonersbijeenkomst Fase III op 22 januari 2019. Presentatie Definitieve Tekeningen.

Tijdens deze bewonersbijeenkomsten zijn er een aantal vragen/reacties binnengekomen die wij hebben besproken tijdens 

ons overleg. 

Straat Reactie

G
ro

e
n

B
o

m
e

n

P
ar

ke
re

n

V
e

rl
ic

h
ti

n
g

In
ri

ch
ti

n
g

Sp
e

le
n Antwoord

Bredaweg In het nieuwe groenperkje staat geen boom ingetekend, terwijl er in werkelijkheid wel een boom staat.  1  Deze boom blijft gehandhaafd. Wordt gewijzigd op de definitieve tekening. De 

gewijzigde versie wordt geplaatst op de site van de Gemeente Almere.

Deurnestraat Vanaf 2015 is er geen onderhoud meer aan de bomen uitgevoerd. 1 Het onderhoud aan de bomen wordt meegenomen in het Groot Onderhoud Stedenwijk 

Midden Zuid.

Deurnestraat Ik ben het volledig oneens met de kap van de Eiken achter nummer 30 en 32. Er wordt in dit rijtje al aardig wat gekapt. Is 

het echt nodig, gezonde bomen moeten behouden blijven toch?

1  Tijdens de bomenwandeling van 26-01-2019 zijn de bewoners op de hoogte gebracht 

waarom de Eiken verwijderd gaan worden.

Deurnestraat Doodzonde dat de Wilgen weggaan. Komt hier ook wat voor terug? 1 1 Op deze locatie staan geen Wilgen maar Bolacacias. I.v.m. de Wegenverkeerswet wordt 

de weg verbreed en dan is er geen ruimte meer voor de Bolacacias. Over het vervangen 

van deze bomen wordt contact opgenomen met de bewoners m.b.t. de mogelijkheden 

die er zijn.

Deurnestraat Elzen die gekapt worden bij de "Veldhoek", nagaan of een aantal kunnen blijven staan. Het wordt anders wel erg kaal. 1  Tijdens de bomenwandeling van 26-01-2019 zijn de bewoners op de hoogte gebracht 

waarom de bomen verwijderd gaan worden. Van de Esdoorns blijven er twee staan. Van 

één boom wordt een kunstwerk gemaakt.  De gewijzigde versie van de definitieve 

tekening wordt geplaatst op de site van de Gemeente Almere.

Deurnestraat Hier staan eiken, deze graag handhaven. Deze staan binnen 2 m' van de erfgrens, maar de bewoners willen deze graag 

behouden.

1  Er staan nog twee bomen achter, deze blijven gehandhaafd.

Deurnestraat Als hier de mogelijkheden zijn, zorgdragen dat de enthoogte opgetrokken wordt naar 280 cm hoogte. Ondergrondse 

goede voorzieningen maken.

1 Op openbaar terrein is de enthoogte 280 cm.

Eindhovenstraat Er staan veel auto's geparkeerd in de bocht.                                                                                                                                                                                                                                                       

Extra parkeerplaatsen aanleggen,  t.o. 33/35 en 49/57.

 1 1 Aanpassingen in de bocht maken om parkeren tegen te gaan.                                                                                                                               

T.o. nr. 33 wordt een extra parkeerplaats aangelegd.

Fantasie T.O. nr. 6 staat nog een boom op de tekening. Deze boom is enkele weken geleden als verwijderd.  1 Wordt gewijzigd op de definitieve tekening. De gewijzigde versie wordt geplaatst op de 

site van de Gemeente Almere.

Geldropstraat  Snelheidsmeeting uitvoeren op de kruising Geldrop-/Deurnestraat. Evt. een drempel aanleggen op dit kruispunt.   1 Er wordt een snelheidsmeting opgestart. Afhankelijk van de uitslag worden er 

maatregelen getroffen.

Maastrichtkwartier Volgens diverse meldingen, staan hier meer bomen dan op tekening.  1 Wordt op de gewijzigde versie van de definitieve tekening aangepast, deze wordt 

geplaatst op de site van de Gemeente Almere.

Maastrichtkwartier De geplande kap van Platanen in het Maastrichtkwartier.  1 Zoals tijdens de bomenwandeling verteld is, is het behouden van de bestaande bomen 

niet haalbaar. Dit heeft te maken met de groeiplaats die de bomen ooit gekregen 

hebben en dat de bomen dicht op de rand van de bestrating staan. We gaan in het 

Maastrichtkwartier nu zes groepen Platanen terug plaatsen met een omtrek van 40-50 

en 7 zuilvormige Meidoorns. De precieze locaties kunt u straks terug zien op de 

gewijzigde definitieve tekeningen, deze wordt geplaatst op de site van de Gemeente 

Almere.

Oosterhoutstraat Tuinvergroting.  1 Wordt gewijzigd op de definitieve tekening. De gewijzigde versie wordt geplaatst op de 

site van de Gemeente Almere.

Oosterhoutstraat Geplande boom 023 Acer Platonoides "Royal Red". Deze kan wel 15 à 20 m' hoog worden. Is het mogelijk om een ander 

type boom te planten, die toch wat lager blijft op den duur. Dit ook i.v.m. zonnepalen op het dak.

1 Het duurt wel 25 jaar voordat de boom op deze hoogte is. Er wordt op locatie gekeken 

of deze boom iets meer naar voren geplaatst kan worden.

Oosterhoutstraat Aangegeven dat de parkeerplaats naast het huis moet blijven. Deze is nu helemaal weg. Dit houdt in dat wij nergens meer 

onze auto's kwijt kunnen. De parkeerplaatsen bij het rondje staan altijd vol.

1 Deze locatie is met de bewoners doorgesproken en er is tot een oplossing gekomen.

Rijenpad Plantvak P, Spirea vervangen voor Prunus C. Brandly. Dit i.v.m. het aantrekken van vuil.  De grond achter deze locatie is van "De Alliantie". Hiermee zijn wij overeengekomen dat 

er gras in het plantvak komt.  Wordt gewijzigd op de definitieve tekening. De gewijzigde 

versie wordt geplaatst op de site van de Gemeente Almere.

Rijenpad Verlichting hofje. 1  Wordt een lichtmast geplaatst.

Valkenswaardstraat Er is tuinvergroting aangevraagd voor nr 16 en 18. Blijft er dan voldoende loopruimte over? Graag de boom behouden in 

de aangrenzende plantvak.

 1 1 Er blijft voldoende loopruimte en de boom wordt gehandhaafd.
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Venloweg/Vaalsgracht Verzoek om treurwilgen op te nemen in de tekening.                                                                                                                      

Extra bomen langs de gracht.

 1   Wij verwijzen u naar de volgende site:                                                                                      

www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/groen/bomen/essentaksterfte/                                    

Hier kunt u alle informatie vinden over de Essentaksterfte.
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