
 

 

  

    
 
Aan de bewoner(s) van dit adres. 

    

     

Uitnodiging derde inloopbijeenkomst groot onderhoud  

Stedenwijk fase 4 en bomenwandeling 

 

 

  

  

Groot onderhoud Stedenwijk 

 

 

 

 

 

 

Stadhuisplein 1 

Postbus 200 

1300 AE Almere 

Telefoon 14 036  

 

www.almere.nl/contactformulier 

www.almere.nl/gostedenwijk 

 

Datum 

 6 januari 2020 

 

Uw brief van/kenmerk 

   

  

Ons kenmerk 

12121701 

 

Bijlage(n) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner(s), 

  

De gemeente Almere en aannemer Van der Weerd Grafhorst BV zijn druk 

bezig met de voorbereidingen van het groot onderhoud Stedenwijk Midden en 

Zuid. We verwachten in mei te beginnen met het definitieve straatwerk in uw 

deel van Stedenwijk.  

 

Inmiddels zijn er twee bewonersbijeenkomsten geweest. Tijdens de eerste 

bijeenkomst kon u ideeën en suggesties aandragen. Veel bewoners deden dit.  

Alle input hebben we zo veel mogelijk verwerkt in een voorlopige tekening. 

Die kon u bekijken op 1oktober. Een aantal bewoners verzochten ons nog 

wijzigingen aan te brengen in deze tekening. We verwerkten dit tot een 

definitieve tekening. Deze willen wij u laten zien in de derde 

inloopbijeenkomst.  

 

LAATSTE BEWONERSBIJEENKOMST 

Wij nodigen u uit voor de derde inloopbijeenkomst, waar wij de definitieve 

plannen presenteren: 

 

Datum:  dinsdag 28 januari 2020 

Locatie:  buurtcentrum De Inloop, ’s Hertogenboschplein  

Tijd: tussen 16.00 en 18.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 

uur (u kunt op elk gewenst moment binnenlopen) 

 

De definitieve tekeningen kunt u ook vinden op de website van de gemeente: 

www.almere.nl/gostedenwijk. Tijdens de inloopavond vertellen wij u waar u 

rekening mee kunt houden tijdens de werkzaamheden en geven wij een 

planning voor de werkzaamheden.  

 

Woningbouwvereniging 

Woningbouwvereniging Ymere is ook aanwezig op deze bewonersbijeenkomst. 

Hier kunt u terecht met uw vragen over het groot onderhoud in relatie tot uw 

huurwoning.  

 

Meer informatie 

Meer informatie vindt u op www.almere.nl/gostedenwijk. Hier vindt u naast 

de aangepaste tekeningen ook de lijst met onze reactie op uw ideeën, wensen 

en suggesties. Er staat precies in vermeld waarom we uw inbreng wel of niet 

hebben meegenomen. 
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BOMENWANDELING 

Op zaterdag 1 februari 2020 nodigen wij de bewoners van fase 4 uit voor een 

bomenwandeling. Onder begeleiding van een externe boomdeskundige lopen 

wij een ronde door fase 4 heen; hij informeert u over welke bomen weg 

moeten en waarom.  

 

Datum:  zaterdag 1 februari 2020 

Locatie:  buurtcentrum De Inloop, ’s Hertogenboschplein  

Tijd: 1 uur per groep (groepsindeling volgt na opgave) 

tussen 09.00 en 14.00 uur 

 

Aanmelden bomenwandeling 

Wilt u meelopen met de bomenwandeling, dan kunt u zich vóór vrijdag 24 

januari 2020 aanmelden via stedenwijk@vanderweerdgrafhorst.nl onder 

vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De 

bomenwandeling is alleen bedoeld voor bewoners uit fase 4 van het groot 

onderhoud Stedenwijk.  

Op basis van het aantal deelnemers bepalen we hoeveel rondes nodig zijn. Het 

maximale aantal deelnemers per groep/ronde ligt tussen de 10 - 15 personen. 

Eén ronde duurt ongeveer één uur.  

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons rond woensdag 29 januari 

2020 per e-mail een tijdstip en groepsnummer.  

Verwijderen bomen 

Twee weken na de bomenwandeling, vanaf maandag 17 februari 2020, 

beginnen wij met het verwijderen van bomen.  

Nog vragen? 

Heeft u vragen over deze brief stuur dan een e-mail naar 

stedenwijk@vanderweerdgrafhorst.nl of bel naar telefoonnummer 06 

33180664 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Vermeldt u daarbij dat 

het gaat om ‘groot onderhoud Stedenwijk fase 4’.  

U bent ook welkom op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur op het spreekuur 

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

Hengelostraat en de Vollenhoveschans.  

 

We hopen u dinsdag 28 januari te ontmoeten.  

 

Namens het bouwteam groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, 

 

 

Leonie Engberink, 

Omgevingsmanager Van der Weerd Grafhorst 

 

Meindert van der Valk,  

Projectmanager gemeente Almere  
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