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Tijdens de werkzaamheden staat er 
een keet op het veld op de hoek van 
de Beursjeskruidstraat en de 
Gipskruidweg. Hier houdt toezicht-
houder Niels de Wit van de ge-
meente Almere tijdens het groot 
onderhoud spreekuur op dinsdags 
van 13:30-14:30 uur en donder-
dags van 10:30-11:30 uur. 
U kunt in de keet terecht met 
vragen en voor informatie over de 
werkzaamheden. 

Groot Onderhoud 
Kruidenwijk fase 3

InLooPMIDDaG/aVonD i
Datum:  14 oktober
Tijd:        14:00-18:00 uur/ 
                 19:00-20:30 uur
Locatie: tent Lavendelplantsoen 
  
U kunt op elk moment binnenlopen 
om de plannen en de tekening te 
bekijken. Er is gelegenheid om vragen 
te stellen over de werkzaamheden en 
planning. Het is niet meer mogelijk 
plannen voor het groot onderhoud te 
wijzigen. 

Met het groot onderhoud wordt ook 
rekening gehouden met de veiligheid. 
Zo verbeteren we de zichtlijnen en 
passen de verlichting aan. Uw woning 
kan misschien ook veiliger. 

almere.nl/gokruidenwijk   |   14 036

oktober 2015Nieuwsbrief

Planning werkzaamheden
Dit jaar vindt groot onderhoud plaats in 
uw wijk. Dit betekent dat de openbare 
ruimte een opknapbeurt krijgt. In de 
eerste week van oktober wordt de 
aannemer bekend gemaakt op 
almere.nl/gokruidenwijk. Hier vindt 
u ook de planning van het groot 
onderhoud per straat. Houdt er 
rekening mee dat dit aan verandering 
onderhevig kan zijn, bijvoorbeeld door 
weersomstandigheden. Voordat de 
werkzaamheden in uw straat beginnen 
krijgt u een brief van de aannemer. Hier 
staan ook praktische instructies in, 
bijvoorbeeld over het parkeren van uw 
auto.  Het groot onderhoud in uw wijk 
neemt ongeveer één jaar in beslag, 
omdat niet alle werkzaamheden tegelijk 
kunnen plaatsvinden. Zo is het verwij-
deren en planten van groen aan 
seizoenen gebonden. U leest meer over 
groenwerkzaamheden op de achterzijde 
van deze nieuwsbrief. 

Het inbraakpreventieteam van de 
gemeente is daarom aanwezig op de 
inloopavond. U kunt bij hen terecht 
voor vragen en een gratis en vrijblij-
vend preventie-advies.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u 
dan aan voor de digitale nieuwsbrief 
via almere.nl/gokruidenwijk.



Legenda

Datum: september 2015

De uitgever/maker is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
foutieve vermelding van gegevens op deze kaart.

© SB afdeling G&G , team Geo-Informatie

Kruidenwijk  Fase 3
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ACHTERPADEN

VooRTuiN oPHogEN 

Als de straten opgehoogd worden, 
ontstaat er hoogteverschil met uw 
voortuin. Als u een koopwoning 
heeft, bent u zelf verantwoordelijk 
voor het ophogen van uw voortuin. 
Wij adviseren u dit pas te doen 
nadat de stoep is opgehoogd, omdat 
u dan exact de ophoging ziet. 
Tip: haal uw tuin leeg voordat de 
werkzaamheden beginnen. 

SPEELToESTELLEN

Het aantal kinderen in de Kruiden-
wijk is afgenomen. Daarom is 
besloten om de speeltoestellen die 
dusdanig slecht zijn weg te halen en 
niet te vervangen. Voor twee speel-
plekken betekent dit dat ze (gedeel-
telijk) worden opgeheven. Het gaat 
om de plekken in de Zuringstraat en 
in de Bernagiestraat. De Jongeren 
Ontmoetingsplaats aan de Basili-
cumweg wordt weggehaald, de 
tafeltennistafel en het voetbalveldje 
blijven bestaan. Op almere.nl/
gokruidenwijk kunt u op de 
tekening zien om welke plekken het 
gaat.

De meeste achterpaden zijn in 
eigendom van de woningeigenaren 
of woningcorporaties Ymere en 
De Alliantie. De corporatie of de 
woning  eigenaren zijn verantwoorde-
lijk voor het beheer en onderhoud van 
deze achterpaden. De gemeente 
hoogt deze achterpaden dan ook niet 
op. 
Er wordt wel een nette overgang 
gemaakt van de nieuwe straathoogte 
naar de achterpaden. Sommige 
achterpaden zijn in eigendom van de 
gemeente, deze worden minimaal 
opgehoogd. Dit betekent dat ze niet 
op dezelfde hoogte wordt gebracht als 
de rest van de straat, maar dat er wel 
een mooie aansluiting wordt ge-
vormd. 

WEgEN, VoET- EN fiETSPADEN

In Kruidenwijk zijn de wegen, voet-
paden en fietspaden flink verzakt. 
De verhardingen (stenen, asfalt of 
beton) worden verwijderd, met zand 
opgehoogd en daarna opnieuw 
bestraat. Stenen en andere materia-
len worden zoveel mogelijk herge-
bruikt. Wat kapot is wordt vervan-
gen. 

Groot onderhoud in uw wijk (fase 3)

PARkEREN

Tijdens de werkzaamheden moet u 
uw auto ergens anders parkeren. U 
ontvangt een brief van de aannemer 
voordat de werkzaamheden in uw 
straat starten. Hierin staat ook de 
tijdelijke parkeerlocatie. Op de 
tekening op almere.nl/gokruiden-
wijk kunt u de nieuwe indeling van 
de parkeerplaatsen zien. 

Invalideparkeerplaats 
Heeft u een invalidenparkeerplaats? 
Dan verplaatsen wij 
deze – in overleg met u 
– tijdelijk naar een 
noodparkeerplaats. Geef 
dit vlak voor de start van 
de werkzaamheden aan 
bij de toezichthouder. 

BEREikBAARHEiD WoNiNg 

Om de overlast voor u tot een 
minimum te beperken wordt het werk 
in verschillende fasen uitgevoerd. Uw 
straat is hierdoor meestal maar zo’n 
drie weken afgesloten. Uiteraard 
wordt er tijdens die weken altijd voor 
gezorgd dat uw woning bereikbaar is, 
bijvoorbeeld via de achterzijde. Voor 
mensen die slecht ter been zijn of in 
bijzondere situaties, zoals een 

verhuizing, verzorgen wij de bereik-
baarheid van de woning met plankie-
ren. Geef dit vlak voor de start van de 
werkzaamheden aan bij de toezicht-
houder. 
Met de hulpdiensten hebben wij 
regelmatig overleg over de bereik-
baarheid, zodat de Kruidenwijk bij 
calamiteiten voldoende bereikbaar 
blijft. 

VERLiCHTiNg

In de Kruidenwijk worden enkele 
lichtmasten verplaatst en er komen 
lichtmasten bij. Dit gebeurt om de 
sociale veiligheid en de verkeersvei-
ligheid te vergroten. In een ander 
deel van Kruidenwijk is dit al 
gebeurt, wat tot een lager aantal 
inbraken heeft geleid. De omgeving 
is daardoor minder aantrekkelijk 
geworden voor inbrekers, omdat er 
bijvoorbeeld meer licht op achter-
paden valt. Op de tekening op 
almere.nl/gokruidenwijk ziet u 
wat er verandert. 

Indien nodig wordt er een straat-
kolk geplaatst. 
Op almere.nl/gokruidenwijk 
kunt u op de tekening zien welke 
paden eigendom zijn van de 
gemeente. 

WAT VERWACHTEN WE VAN u? 

Om de uitvoering van het groot 
onderhoud soepel te laten verlopen, 
vragen wij u om vóór aanvang van de 
werkzaamheden in uw straat uw 
erfgrens* vrij te maken/houden. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om 
overhangend groen, schuttingen en 
hekjes, bielzen of bloembakelemen-
ten. Er mag dus niks op, boven of 
over de erfgrens heen hangen. Ook 
andere materialen of spullen (zoals 
aanhangers of plantenbakken) die in 
het openbaar gebied staan moeten 
voor de aanvang van de werkzaamhe-
den verwijderd zijn.

* De erfgrens is de scheiding tussen het 
openbaar gebied en het erf(terrein) dat tot uw 
woning behoort. In het algemeen is de erfgrens 
te herkennen aan een betonband (opsluitband). 
Deze zit aan de zijkant van tegel- en/of 
klinkerverharding. De erfgrens is de zijkant 
van de betonband aan de woningzijde. Formeel 
heeft iedere bewoner de plicht om de erfgrenzen 

vrij te houden. 

De gemeente heeft een technische 
inventarisatie gedaan om te kijken 
wat er precies moet gebeuren. Het 
gaat dan vooral om het aanpakken 
van verzakkingen, oneffenheden en 
boomwortelopdruk. 

Het uitgangspunt tijdens groot 
onderhoud is noodzaak.
Er is ook gekeken naar:
• speeltoestellen/ -voorzieningen;
• verlichting;
• groen (beplanting). 

Voetbalveldje
Het voetbalveldje aan de Koolzaad-
weg wordt eind 2016 opgeknapt. Er 
komen nieuwe doeltjes en het gras 
wordt opnieuw ingezaaid. 

U kunt tegen voordelig tarief zand 
en/of grond bestellen bij de aanne-
mer. Dit zand kan direct in uw 
voortuin gestort worden tijdens de 
straatwerkzaamheden. Contactge-
gevens van de aannemer worden in 
de eerste week van oktober op 
almere.nl/gokruidenwijk ge-
plaatst. Als u in een huurhuis woont, 
neem dan contact op met de 
woningcorporatie of verhuurder 
over het ophogen. 

ZAND EN gRoND BESTELLEN
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Bezorgklachten
Heeft u klachten over de bezorging 
van deze nieuwsbrief? Geeft u dit dan 
door aan de gemeente Almere via 
info@almere.nl.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Containers

Op verschillende locaties in uw 
buurt zijn Containeropstelplaatsen 
(COP’s) aangewezen voor het 
plaatsen van containers en duobak-
ken. Deze locaties zijn aangegeven 
op de tekening op almere.nl/
gokruidenwijk. Tijdens werkzaam-
heden moet u uw container op een 
andere opstelplaats neerzetten. U 
ontvangt een brief van de aannemer 
voordat de werkzaamheden starten 
in uw straat. Hierin staat ook de 
tijdelijke opstelplaats.n 

tuinvergroting

Bij het groot onderhoud wordt ook 
gekeken of het wenselijk is de open-
bare ruimte en het gemeentelijk 
groen anders in te richten. Hierdoor 
ontstaan soms mogelijkheden voor 
tuinvergroting. Sommige bewoners 
hebben een brief ontvangen met het 
aanbod voor tuinvergroting. Bij 
bestaande tuinvergrotingen waarbij 
de erfgrens is overschreden zonder 
toestemming van de gemeente, 
neemt de gemeente contact op met 
de bewoner(s). Heeft u geen brief 
ontvangen, maar ziet u wel moge-
lijkheden voor een tuinvergroting? 
Kijk dan op 
almere.nl/tuinvergroting 

Zelfbeheer: brug tot brugGroen
Vijf Kruidenwijkers denken mee over de inrichting van het veld tussen de 
Wipbrug en de Peperbrug. Zij gaan het veld na aanleg ook (deels) zelf beheren. 
De buurtcommissie vanbrugtotbrug heeft een enquête gehouden onder de 
bewoners die aan het veld wonen, om de wensen voor de inrichting te verza-
melen. Het uitgewerkte idee is op de inloopavond van 24 maart 2015 gepre-
senteerd. 

De financiering van het plan wordt 
gedeeld tussen de gemeente en de 
bewonerscommissie. De buurtcom-
missie is nog op zoek naar sponsoren. 
Heeft u suggesties? Mail dan naar 
vanbrugtotbrug@gmail.com. 

Tijdens het groot onderhoud pakken 
we ook het groen aan. De bomen die 
weg moesten zijn al verwijderd, behalve 
de bomen in de hofjes. Deze worden 
tussen oktober en december 2015 
weggehaald. Via een wijkbrede enquête 
gaven bewoners hun mening over het 
inrichtingsvoorstel voor de hofjes. De 
plantsoenen worden vervangen, het 
oude groen gaat er uit en er komen 
nieuwe struiken en bomen voor terug. 
Ook het gras in de wijk wordt waar 
nodig vervangen. De gekozen inrich-
ting is opgenomen op de tekening 
almere.nl/gokruidenwijk.  
 

Bekijk nieuwe situatie
Op almere.nl/gokruidenwijk kunt u 
op de tekening zien waar bomen 
weggehaald, verplant en geplant zijn/
worden. Het tijdstip waarop aan het 
groen gewerkt wordt is afhankelijk van 
het plantseizoen (planten) dat loopt  
van november tot begin maart. 

boomstronken worden 
kunstwerk

Een boomkunstenaar gaat kunst-
werken maken van twee afgezaag-
de boomstronken. De bomen zijn 
niet helemaal verwijderd, er is een 
stronk van 4 meter achtergebleven. 
Het gaat om de boom in de 
Sesamstraat bij de school en de 
boom op de hoek van de Weeg-
breestraat en de Kornoeljestraat. 
De kunstwerken worden eind 
oktober gemaakt. 


