
  

 

 

 

Groot onderhoud Waterwijk Fase 4  

Reacties binnengekomen op de inloopavond van 17 januari 2017 

 

Hieronder volgen onze reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. 

Wij hebben geprobeerd deze ideeën, wensen en suggesties op te nemen in de nieuwe plannen als dat technisch of financieel gezien mogelijk was. 

We hebben alleen verzoeken voor het verwijderen van bomen kunnen opnemen als daar een goed technisch argument voor is.  

De antwoorden op de inrichting van hofjes zijn voorlopige (principe) antwoorden. Het kan altijd zijn dat de werkelijke situatie op straat anders is dan 

voorzien waardoor er in de uitvoering nog aanpassingen nodig zijn die invloed hebben op hetgeen is toegezegd. 

Vóór de start van de uitvoering zullen wij u het definitieve ontwerp presenteren waarbij wij u nog een aantal praktische zaken meegeven waar u 

rekening mee kunt houden tijdens de uitvoering. 

  

 

Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 

AMERHOF   

 Bezorgd  dat er één containeropstelplaats komt voor 60 bakken!  

Eventueel groenstrook aanleggen 

De containeropstelplaatsen zijn gecheckt op de 

maatvoering en het aantal bakken, en volgens die 

berekening past het. Voor deze containeropstelplaats 

wordt een haagje geplant. Dit is reeds verwerkt in de 

definitief ontwerptekening. 

 Parkeerplaats weghalen in verband met uitgang achterpad nr. 20 en 48 

Lingestraat. 

Dit is akkoord en verwerkt in de definitieve 

ontwerptekening. Er worden ook anti-parkeerpaaltjes 

geplaatst om het pad vrij te houden. 

 Parkeerplek maken naast nr. 50? Er is niet voldoende ruimte beschikbaar om hier een 

parkeerplaats aan te leggen. 

 Lichtmast/lantaarnpaal extra naast nr. 15? Dit is akkoord en verwerkt op de definitieve 

ontwerptekening. 

 Plantenbakken plaatsen op Amerhof Met de bewoners is afgesproken dat als het hofje klaar is, 

we gaan kijken waar er eventueel plantenbakken kunnen 

komen. De bewoners gaan deze zelf onderhouden.  

 Voorkeuren beplanting: 

1. Hypericum “Hidcote”naast Lingestraat 20 + eventueel in plantsoen in 

verlengde van de straat. 

2. Hortensia’s nabij nr.16  

3. Bomen nr. 34-40 evt. dunning bespreken 

4. Witte heesters in grote plantvak (+ solitaire) 

 

1. Dit is akkoord. 

2. Strook naast nr. 15 is al nieuw ingeplant met 

plantsoen.  

3. Een dunning om en om is akkoord. Dit alleen ter 

hoogte van de achterzijde van de woningen. Er zullen 

maximaal 3 bomen worden verwijderd. 

4. Dit  is akkoord. 
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Nagekomen per mail aan 

wijkregisseur 

Het gaat over de parkeerplaatsen op het Amerhof bij de kinderspeelplaats. 

Verzoek om daar een bord met de tekst vooruit inparkeren te plaatsen. Dit om 

te voorkomen dat als daar kinderen spelen zij de uitlaatgassen over zich heen 

krijgen. 

We hebben dit nagevraagd bij de wijkregisseur. Het blijkt 

dat we deze borden niet meer plaatsen in de gemeente 

Almere. 

 

SPUIHOF   

 Spuihof snelheid meten ter hoogte van nr. 8  Dit is akkoord. Er wordt een snelheidsmeting ingepland. 

 Achterpad - Spuihof pad schoonmaken Dit maakt deel uit van het groot onderhoud groen achter 

de woningen langs de Randstaddreef. Dit valt buiten het 

project Groot onderhoud fase 4 Waterwijk. Afgesproken 

is dat het pad wordt schoongemaakt als het werk klaar is 

en het weer het toelaat. 

 Spuihof nr. 24 - Schuine band doorzetten - wil parkeren Niet akkoord. De ruimte op eigen terrein is vier meter. 

Deze ruimte is niet voldoende. Auto’s zullen oversteken 

op het voetpad. Dit is geen gewenste situatie. 

 Nr. 9-16 ter hoogte van schuren hagen planten Dit is akkoord, aan de zijkant van de schuren kan 

beplanting worden geplant (niet aan de achterzijde) 

 Ter hoogte van nr. 36 containeropstelplaats in gras (bestraten), 

containeropstelplaats verplaatsen voor twee extra parkeerplaatsen 

Dit is niet akkoord. Dit gaat teveel ten koste van het 

groen en levert maar één parkeerplaats op. 

 Busbaan hekwal hedera weggehaald! Dit maakt deel uit van het groot onderhoud groen achter 

de woningen en valt buiten het groot onderhoud fase 4 

Waterwijk. Er staan nu 5 rijen beplanting langs de 

busbaan waardoor het hekwerk niet meer nodig is.  

 Elektrapaal naast nr. 36 staat op particulier terrein. De oplaadpaal staat op gemeentegrond. Het verkeersbord 

staat inderdaad in de tuin van de hoekwoning. Het 

verkeersbord wordt verplaatst. Dit is reeds verwerkt in de 

definitieve ontwerptekening. 

 Spuihof nrs. 10 t/m 14 hebben geen brief gehad over het aankopen van grond 

bij achtertuin  

Dit maakt geen deel uit van het groot onderhoud fase 4 

Waterwijk. We hebben dit doorgegeven aan de 

betreffende afdeling, met het verzoek of zij contact met u 

willen opnemen. 

 

MERWEDEHOF   

 Kan er een hekwerk komen bij het speelplein ter hoogte van nrs. 5-8? Dit is akkoord. Dit is reeds verwerkt op de definitieve 

ontwerptekening. 

 

LEIJHOF   

 Leijhof - Raamstraat 7-10: graag uitstaptegels achter en naast parkeervakken  Dit is akkoord. Dit is reeds verwerkt in de definitieve 

ontwerptekening. 

 Verzoek lage beplanting in plaats van gras bij parkeervakken Rijnweg-Leijhof. 

Gras van 1 meter breed achter uitstaptegels is voldoende. 

Dit maakt geen deel uit van het groot onderhoud fase 4 

Waterwijk. We hebben dit doorgegeven aan de 

betreffende afdeling, met het verzoek of zij contact met u 

willen opnemen.  
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 Containeropstelplaats terug naar oude plek, dus niet op bedachte plek. 

Parkeervak maken.  

We hebben de containeropstelplaats weer terugverplaatst 

naar de oude plek en dit kost geen extra ruimte. Een 

parkeervak maken kan niet vanwege de deur in de 

schuur. 

 Drempel Rijnweg steiler? Drempel Lingestraat-Rijnweg gaan we herstraten, zodat 

deze weer aan de richtlijnen voldoet. Het drempelplateau 

in Rijnweg valt buiten het groot onderhoud fase 4 

Waterwijk en gaan we niet herstraten. 

Nagekomen per mail aan 

waterwijk@almere.nl 

(tekst is ingekort) 

De geluidswal langs de Randstaddreef, achter het Leijhof is ruim dertig jaar 

geleden neergelegd en daarna is er qua ophogen nooit meer iets aan gedaan. 

De wal is inmiddels behoorlijk ingeklonken. De verkeersdruk is de afgelopen 

dertig jaar toegenomen. Daarnaast is een aantal jaren geleden het kruispunt 

naar de Rijnweg vervangen voor een rotonde wat leidt tot remmend en 

optrekkend verkeer. Dit heeft de geluidsoverlast behoorlijk verhoogd. Ook het 

toenemende aantal motoren geeft zeer veel overlast. Je kunt elkaar soms niet 

eens meer verstaan. 

  

Ik heb op diverse momenten met mijn iPhone het geluidsniveau gemeten. De 

plandrempel (65dB) wordt bijna continu overschreden. Kijkend naar 

Actieplan EU-Omgevingslawaai 2013 van Gemeente Almere is de genoemde 

geluidsbelasting zeer tot extreem lawaaiig, waarbij de gezondheidseffectscore 

(GES) slecht tot zeer slecht aangeeft. Dan hebben we het nog niet over de 

gezondheidseffecten met betrekking tot fijn stof. Het plan geeft aan dat in 

voorkomende gevallen aanpassingen worden doorgevoerd bij projecten of grote 

infrastructurele werken, zoals groot onderhoud. 

Dit sluit mooi aan bij het geplande onderhoud in onze wijk. 

  

Mijn idee, maar meer wens is dat er geluidsbeperkende maatregelen worden 

geplaatst langs de Randstaddreef, zodat de geluidsbelasting weer naar een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. 

Deze vraag past niet binnen het project groot onderhoud 

fase 4 Waterwijk, maar hoort thuis bij een andere 

gemeentelijke dienst.  

 

De wijkregisseur is kort na de inloop van januari bij de 

bewoners thuis geweest en heeft het antwoord van die 

dienst uitgelegd: 

 

De gemeente doet iedere zes jaar een geluidsmeting langs 

de dreven (dit is verplicht). De volgende meting wordt in 

2018 verricht.  

Volgens de norm mag het geluidsniveau aan onder 

andere de Randstaddreef gemiddeld 65dB zijn. Het 

geluidsniveau mag op sommige momenten (bijvoorbeeld 

als het druk is) dus hoger zijn dan dit gemiddelde. De 

verwachting is dat het gemiddelde geluidsniveau langs de 

dreven volgend jaar onder de 65dB zal blijven.  

 

 

NEERHOF   

 Achterkant nrs 16 t/m 21: brandkraan in voetpad. Wij overleggen met Vitens of het mogelijk is de 

brandkraan te verplaatsen. We hopen dit zo snel mogelijk 

te weten. 

 Bestaande paaltjes verplaatsen vanwege inrijden.  Dit is akkoord en reeds verwerkt in de definitieve 

ontwerptekening. 

 Openbare verlichting ook bij sporthal. Dit gaan we nader bekijken. We moeten nagaan of het 

voetpad niet te smal is, want de lichtmast mag de 

doorgang voor rolstoelen, kinderwagens en dergelijke niet 

belemmeren 

 Tussen nrs 25 en 27 (doorgang steeg) hekjes verplaatsen Dit is akkoord, hekjes worden verplaatst dit is reeds 

meegenomen in de definitieve ontwerptekening. 

mailto:waterwijk@almere.nl
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LINGESTRAAT   

Nagekomen melding Zoals het op een tekening staat aangegeven komt de opstelplaats van de 

containers pal voor zijn deur. Bewoner voorziet problemen/ziet dit niet zitten. 

Er komt hier een haag zodat er minder zicht is op de 

opstelplaats. 

   

 

 

 

 


