
 

 
 

 
 

Reactie op bewonerswensen Groot onderhoud Waterwijk Fase 4 
Reactieformulieren binnengekomen op de inloopavond van 6 oktober 2016   
 
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. Dus onze antwoorden en de voorgestelde inrichting op de tekeningen zijn nog 
concept. De indeling van de parkeervakken, plantsoenen, speelplekken en het verwijderen en planten van bomen in de hofjes kunt u nog bespreken tijdens de 
2e inloopavond of we houden hierover op een later moment een enquête onder de aanwonenden. 
 
Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
1.  Viaduct Maaspoort onderdoorgang vaak olie vervuiling van bovenaf ? (Meindert) Wordt opgenomen met de 

verantwoordelijke afdeling. 
2. Neerhof  Hek rondom speelplek - veilig voor kind en auto’s We plaatsen een hekwerk en 

stootbanden. 
  Duidelijke afscheiding/markering parkeerplaatsen. We markeren parkeerplaatsen met 

witte scheiding parkeerstenen. 
  Voetpad Maaspad meegenomen? Het Maaspad viel al eerder in een 

groot onderhoud traject en nemen 
we in deze ronde groot onderhoud 
niet meer mee.  

  Speelplaatsje wél laten staan !! Het speelplaatsje blijft staan.  
  Zaagsel onder speelplaats vervangen of opschonen. We verversen en vullen de 

ondergrond aan met houtsnippers. 
  Achterom losse tegels opgestuwd door bomen/wortels; eventueel wortels verwijderen 

& opnieuw leggen tegels 
Het achterpad achter huisnummer 24 
is gedeeld eigendom. Dit kunt u zelf 
oplossen. 

3. Neerhof  Lantarenpalen Maaspad verschuiven zodat er palen recht voor de brandgangen komen 
te staan. Maaspad 15 en 25. 

Dit is akkoord. 

  Tegels langs gras zodat er beter en netter gemaaid kan worden.  Akkoord, er komen uitstaptegels voor 
zover mogelijk. 

 
 

 Terugplaatsen wipkip Niet akkoord. De gemeente plaats 
geen speeltoestel meer op kleine 
speelplaatsen. Kijk voor uitleg op de 
website bij Keuzes in onderhoud en 
beheer. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
  Als glijbaan afgekeurd wordt. Speeltoestellen verplaatsen naar plaats glijbaan nu.  Niet akkoord. Glijbaan is nog van 

voldoende kwaliteit.  
  Maaspad tussen nr. 13 en 15 een invalide/fietsoprit. Akkoord we plaatsen hier een 

invalide/fietsoprit. 
  Tegels langs het gras aansluiten op tegelstuk midden. Akkoord. 
  Groen op de “kopse” kanten van tussenstuk. Niet akkoord, er is niet genoeg ruimte 

i.v.m. onderhoud. 
  Lingestraat: tussen Leijhof en Lingestraat paaltjes of drempel voor veiligheid kinderen. We plaatsen een korte drempel 

tegenover huisnummer 22. 
  In de bocht ingang Neerhof, drempel. We plaatsen een korte drempel 

tegenover huisnummer 22. 
  Hoek Neerhof 29 bossage weg !! Akkoord, er komt nieuwe laag 

blijvende beplanting.  
  Lage beplanting op hoek Neerhof 29 Akkoord, er komt nieuwe laag 

blijvende beplanting. 
  Geluidswal achter Neerhof 9 t/m 27  Valt niet binnen groot onderhoud. 
  Geen bomen op hoek van Neerhof 29 i.v.m. beschadigen dak. We gaan 1 smalle zuilboom planten. 
4. Neerhof/Lingestraat (mail 

Waterwijk box) 
Ik vroeg me af of er een verkeers spiegel kon komen op de hoek van Lingestraat en 
Neerhof. 
Want het is een gevaarlijke bocht voor fietsers auto bestuurders en scooters. 
Nog als extra bijlage heb ik de locatie gestuurd die ik bedoel alvast bedankt voor u tijd. 

We gaan een korte drempel 
toepassen om snelheid terug te 
dringen.  

6. Lingestraat (nagekomen 
melding Jeannette Vonk)|  

De parkeerplaatsen ter hoogte van deze huisnummers grenzen aan mijn tuin. Er wordt 
regelmatig achteruit ingeparkeerd en daardoor heb ik last van de uitlaatgassen.  Er zijn 
ook mensen die hun auto zodanig dicht tegen de schutting parkeren dat zij hier 
tegenaan botsen.  
Ik zou graag willen dat er bij het groot onderhoud (dat volgend jaar gepland staat) in de 
wijk, stootblokken worden geplaatst bij elke parkeerplaats. 
Ik zou ook graag willen dat er een bord met de tekst “vooruit inparkeren” wordt 
geplaatst ter hoogte van mijn achtertuin. 

Stootblokken plaatsen is akkoord. 
Een bord “vooruit inparkeren” kunt u 
zelf regelen. U kunt voor informatie 
bij uw wijkregisseur terecht, Jeanette 
Vonk. 

7. Neerhof (mail Waterwijk 
box) 

Is het geen idee om een convexe spiegel te plaatsen op het punt waar je de Neerhof in 
rijdt met de auto. Op deze hoek zie je te slecht of er verkeer van rechts komt.  

Niet akkoord, een spiegel geeft een 
gevoel van veiligheid-
schijnveiligheid. Een spiegel vergroot 
de veiligheid helaas niet, omdat 
afstanden via de spiegel moeilijk in te 
schatten zijn. Daarnaast is een 
spiegel een makkelijk doelwit voor 
vandalisme.  
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
8. Neerhof I.v.m. het groot onderhoud, hebben wij een suggestie over plein Neerhof. Aangezien 

de parkeerplekken en de speelplek niet afgescheiden zijn, zijn er geregeld 
beschadigingen aan de auto’s. Kinderen gaan met fietsjes e.d. tussen de auto’s door. 
Graag zouden wij van deze overlast verlost worden. Net zoals het geregeld is op de 
andere hofjes. Door middel van een hek of bossage.  

Akkoord, we plaatsen een hek.  

9. Neerhof en 
Maaspad 2 

Extra beschermpaal bij lichtmast, eventueel van beton. Op parkeerplaats t.h.v. 
huisnummers 15/17 en 21/23 of lichtmast verplaatsen naar buiten voor extra 
parkeerplaats. 

De lichtmast kunnen we naar buiten 
verplaatsen. Er volgt een ontwerp 
voor de parkeerplaatsen. U kunt 
deze bij de volgende 
bewonersbijeenkomst bekijken. 

  Kliko’s, valide doorgang tussen Neerhof, Lingestraat Akkoord, wordt aangepast. 
  Donkere hoek bij Neerhof 20/21 voor steegje Neerhof 21 verlichting. Akkoord er we plaatsen verlichting. 
  Extra parkeerplaatsen (goed kijken)  Akkoord, er volgt een nieuwe 

inrichting van het hofje.  
  Auto’s hoeken Er volgt een aanpassing ter hoogte 

van nr. 17, 18 en 19. Rest laten zoals 
het is.  

  Groenstrook achter Neerhof 21 t/m 16 vrijmaken/houden van onkruid (maak het zoals 
op de Spuihof). 

De groenstrook valt niet binnen dit 
groot onderhoud.  

  Tussen Maaspad 13 en 15 invalide/fiets inrit. Dit is akkoord. 
10. Maaspad  Wanneer kom ik te weten hoe hoog de grond wordt. Dit i.v.m. de op te hogen 

carportvloer en verhogen garagedeur en inloopdeur. 
Tijdens de derde bewonersavond in 
de loop van 2017 wordt een en ander 
uitgelegd over de uitvoering en de 
nieuwe hoogtes.  

  Ook enkele parkeerplaatsen zou wenselijk zijn i.v.m. dubbelparkeerders. De parkeerdruk aan het Merwedehof 
is twee keer ’s avonds gemeten. 
Hieruit blijkt dat de gemiddelde 
bezettingsgraad 67% is. Extra 
parkeerplaatsen zijn niet nodig. 

11. Maaspad  Halfhoge struikjes rondom kinderplein. Bestaande beplanting vervangen we 
voor lage beplanting.  

  Houten palen vervangen (zijn doorgerot) We vervangen de houten palen. 
  Borden - woonerf -  veilig kinderplein Gehele Waterwijk is 30 km-zone. 

Een woonerf  is dan niet mogelijk. 
  I.p.v. de bomen plantenbakken achter 6-8 paaltjes. Plantenbakken niet akkoord. Valt 

buiten groot onderhoud. Kan als 
bewonersinitiatief worden 
aangegeven bij de wijkregisseur als 
groot onderhoud klaar is.  
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
11. vervolg Kleinere bomen terug? Er komen kleinere bomen terug. Er 

komen geen bomen in de verharding.  
12. Amerhof Tegenover nr. 7 is een vuilcontainer verzamelplaats. Deze is te klein, bakken blijven 

staan en bewoners van Lingestraat 20-6 zetten ook hun bakken daar neer. Wij zouden 
graag zien dat er een andere plek voor de bakken wordt gesitueerd.  
Groenvak naast 49 nieuwe opstelplaats 

Akkoord. Akkoord de nieuwe 
opstelplaats komt naast nummer 49. 
 

13. Amerhof Boom achter woning nr. 8 (gemeenteplantsoen) plaatsen Akkoord.  
  Stoepjes/groen parkeerplaats tegenover 1 t/m 6 weghalen De 2 verhogingen gaan weg en er 

komt er 1 voor terug, hierin wordt een 
lichtmast gezet en verder straatwerk. 

13. vervolg Pad achter nr. 14 door wortels omhoog gedrukt. Akkoord.  
  Beplanting lager bij parkeerplaatsen. Akkoord vervangen we door 

blijvende lage beplanting.  
14. Amerhof  Bloembak verzoek als in centrum Kan als bewonersinitiatief bij 

wijkregisseur worden ingediend.  
15. Amerhof Smalle groenstrook voor nr. 23/22/21 aanpassen i.v.m. minder vuil, platgetrapt. Akkoord. Groenstrook vervalt. 
16. Amerhof  Graag verlenging tuin, achterom/brandgang achterpad Vanwege kabels en leidingen kan er 

geen tuinvergroting plaatvinden.  
  Bewoners willen zelf onderhouden als bij de hanging baskets tegenover huisnummer 

18. Jeannette graag contact. 
De wijkregisseur neemt contact op. 

  Graag wit bloeiende struiken Bewoners krijgen keuze uit meerdere 
soorten beplanting. 

  Klikobakken op groenvlak tussen nummer 49/48 Klikobakken akkoord, container 
opstelplaats vergroten we. 

  P tegels in parkeervakken op de juiste plaats. P-tegels brengen we  in het midden 
van de vakken aan.  

  Voetpad naast 15 en grasveld Kameleon verbreden. Dit  valt buiten het groot onderhoud. 
  Laag hekje rondom speelplaats. Dit is akkoord. 
17. Amerhof  Bomen achterzijde langs de Rijnweg???  De bomen blijven staan, maken deel 

uit van bestaande structuur.  
 Amerhof  A.u.b. graag ook kijken naar de bomen aan de Rijnweg.  Deze zijn te groot en geven 

schaduw in de tuinen waardoor de planten in de tuinen het echt niet goed doen. Dit is 
een klacht van Amerhof  35 t/m 38. 

De bomen blijven staan, maken deel 
uit van bestaande structuur. Dit valt 
buiten de werkzaam-heden van het 
groot onderhoud. 

18. Amerhof  Auto’s op het speelveldje, kan hier een hekje? Er wordt een hekje geplaatst bij de 
speeltuin. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
19. Amerhof  Wij willen heel erg graag dat de boomspiegels die in het trottoir voor de huizen staan 

blijven. Als deze weggehaald worden zullen er ongetwijfeld auto’s geparkeerd worden. 
Voor kleine kinderen ontstaat er een onveilige situatie doordat ze zo de straat 
oprennen. 

Niet akkoord. Aangezien er geen 
bomen terugkomen hebben de 
boomspiegels geen functie meer. Die 
gaan we dan ook verwijderen en 
daarna wordt het dicht gestraat. Een 
boomspiegel zonder boom  is 
gevaarlijk voor voetgangers  

  De groenstrook tussen de 2 parkeerplaatsen willen we graag behouden. Dus geen 
gras maar struiken, eventueel lagere voor het overzicht. Als er gras komt wordt het een 
voetbalveld en de auto’s zullen beschadigen en de kinderen zullen waarschijnlijk niet 
zeggen als er schade aan de auto’s toegebracht wordt door de kinderen. Succes met 
alle plannen, we zijn benieuwd ! 

Akkoord. 

20. Amerhof (mail Waterwijk 
box) 

Volgende punten verdienen m.i. aandacht : 
 
# Onkruid door bestrating verwijderen ( meerdere keren per seizoen)Wijk geeft 
verpauperde uitstraling hierdoor ! 
   Regenwaterafvoerputten groeien dicht door onkruid en daardoor wateroverlast. 
   Degene die de afgelopen jaren het onkruid e.d.  “verwijderde” moeten eens een 
cursus hovenier gaan volgen, want deze personen kunnen er 
   Niets van en dit  is dus weggegooid gemeenschapsgeld.!!! 
 

Onkruid bestrating wordt met 
herstraten verwijderd. 
 
 
Kolken (regenwater afvoerputten) 
worden gereinigd. 
 
Voor de afwegingen met betrekking 
tot onderhoud verwijzen we u graag 
naar de website, voer bij het 
zoekveld keuzes in onderhoud en 
beheer in en u leest hier onze 
afwegingen.  

  # van Amerhof naar bushalte Markerkant is het vergeven van zwerfvuil in bosjes. Laat 
de kinderen van deze scholen ( onder toezicht) eens deze troep opruimen. 
Grotendeels komt dit ook van deze scholen vandaan! OBS de Kameleon. 

Voorstel mag door bewoners worden 
gecommuniceerd met de Kameleon.  

  #   Is dit misschien iets voor leerlingen( stage oid) van het Groenhorstcollege? 
Opmerking geldt voor diverse punten 

 

  #Achterkant van Amerhof , n.l. Bomen aan Rijnstraat zijn veel te groot, geen 
onderhoud (opkronen o.i.d ), geven te veel schaduw in de tuinen. 
  Achterin tuin zitten zonder bescherming niet mogelijk door allerlei troep/luis etc. wat 
naar beneden komt. 
  Dit bij elkaar bederft woongenot. 
  Sommige mensen gebruiken openbaar groen als afvalstortplaats!!! 
 

Bomen zijn wel opgekroond, maar 
gaan niet weg. Maken deel  uit van 
doorgaande  structuur en worden 
meengenomen in snoeironde.  

  # Parkeerplekken worden ingenomen door werk-, zogenaamde bouwvakkersbusjes, 
ook parkeren van sleepdienstvrachtauto op de stoep! 
   Als deze op industriegebied parkeren, komen er parkeerplekken vrij. Deze auto’s 
dragen ook niet bij ter bevordering veiligheid voor spelende kinderen! 

Bouwvakkersbusjes mogen hier 
parkeren. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
20. vervolg 

 
# Bewoners aanspreken op achterstallig onderhoud (schilderwerk) van hun eigendom. 
Collectief, schilderbedrijven offerte laten maken hiervoor ? subsidie Gemeente 
Almere? 
 

Schilderwerk is verantwoordelijkheid 
van bewoners. Dit kunt u zelf 
onderling regelen. 

  # SVP geen boom meer zetten aan voorkant van mijn huis, als deze onderhouden 
wordt is het geen probleem, maar nu moet ik diverse keren in 
het seizoen de goten leeg maken etc. 
 

Akkoord, er komt hier geen boom 
terug.   

  # houd svp de wietplantages in de gaten ! controleren svp ! 
 

Valt niet binnen groot onderhoud. 

21. Amerhof  Langsparkeren bij speeltuin weg.  Niet akkoord. Er wordt wel een hekje 
geplaatst bij de speeltuin 

  Boom weggehaald bij speeltuin is jammer i.v.m. schaduwbankjes.  Wij gaan kijken naar een nieuwe 
plaats voor een  boom 

  Eventueel paaltjes bij speelplek tegen parkeren. Er wordt een hekje geplaatst. 
22. Amerhof (mail Waterwijk 

box) 
Ik kreeg de flyer in de bus over het opknappen van de Waterwijk en eigenlijk vind ik de 
foto ongepast. Ik nodig jullie van harte uit om de foto op nieuw te komen maken. Het 
enige wat u nog aan zult treffen is de bloembak al dan niet met uitgebloeide bloemen. 
Hangt ervan af welk seizoen u komt. (En de bloembakken zijn door een bewoner zelf 
gerealiseerd) 
 
Ik begrijp niet dat deze oude foto op de flyer is geplaatst. Alle bomen zijn nu gekapt er 
staan halve stammen, het ziet er nu niet uit. De foto laat zien hoe mooi en groen het 
Amerhof was...  
we kunnen wel stellen dat het er op de foto veel beter uitziet dan nu. En dan te 
bedenken dat het nog niet af is eigenlijk schrik ik ervan.  

Bedankt voor uw terugkoppeling. We 
begrijpen de opmerking en zullen 
proberen voor de nieuwe uitnodiging 
een passender foto te kiezen. 

23. Amerhof (nagekomen 
melding Jeanette Vonk 

Per brief hebben wij vernomen dat ons hofje flink zal worden gewijzigd. Bijna alle 
bomen in de Amerhof worden verwijderd en daar komt helaas weinig groen voor terug.  
Hoewel dit jammer is omdat het aanzicht van de straat sterk zal veranderen is wel 
begrip voor de reden van verwijdering. 
In de Amerhof staan echter ook een aantal straatverlichtingspalen. De verlichting voor 
onze woning, Amerhof 6, is reeds een aantal keer aangereden en staat momenteel 
wederom scheef omdat recent een auto tegen de paal heeft gereden.  
Gelet op de parkeervakken aan de overkant en de locatie van  de straatverlichting is 
het niet verwonderlijk dat dit gebeurt.  
Mijn verzoek is of in het wijzigingsplan van de Amerhof ook de locatie van deze 
straatverlichting kan worden meegenomen. 
Er is genoeg ruimte om deze naar een minder blokkerende plaats te verzetten, zoals 
bijvoorbeeld voor het steegje of aan de overkant van de weg. Beide zijn locaties waar 
het meer praktisch is, minder schade aan auto’s wordt veroorzaakt en minder risico bij 
inparkeren ontstaan. 
Indien gewenst zal ik dit probleem graag persoonlijk uitleggen en toelichten. 

 
 
 
 
 
We gaan de lichtmast verplaatsen. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
24. Spuihof  Voorstel hoog trottoir voorstander Carports moeten bereikbaar blijven. 

Oprijband is mogelijk, trottoir wordt 
dan vijf cm hoger dan rijbaan. 

  Riool start t.p.v. Spuihof 9 Dit is reeds hersteld. 
25. Spuihof (mail Waterwijk 

box) 
Gisteren zijn we,  bewoners van Spuihof 11, op de inloopbijeenkomst geweest.  
Een medebewoner van dit hofje bleek het idee te hebben om op de stoep voor spuihof 9 
tot 16 een groen strook te laten plaatsen.  
Gisteravond leek dat ons een goed idee ivm tegengaan van geparkeerde auto's op de 
stoep.  
Echter nu we de situatie in het echt hebben bekeken lijkt dat toch wat problemen  te 
geven. 
De stoep wordt te smal. Dat betekent dat we problemen gaan ondervinden met oa de 
aanhangwagen die op ons perceel voor ons huis staat. Hij kan er dan niet meer uit 
gereden worden. Ook mijn moeder van 88, slecht ter been, zal moeilijk met haar 
scootmobiel bij ons voor de deur kunnen komen. 
Dit hadden we ons gisteren niet gerealiseerd. Ik hoop dat u nog aandacht hier aan kan 
besteden. 

Ik hoor graag van u, 
 

 
De stoep wordt  dan inderdaad te 
smal. Er komt geen groenstrook. 

26.  Spuihof  Achterzijde woning verharding aangebracht met goedkeuring van Joop Elstrodt Dit valt buiten het groot onderhoud.  
  Content van het plan zoals gepresenteerd.  
27. Spuihof Spuihof 25-27. Schuine band staan dik tegels i.v.m. parkeren eigen terrein. Akkoord. Vanaf huisnummer 25 tot 

en met huisnummer 42 komt een 
schuine band. 

28. Spuihof Parkeerprobleem. Voorstel om, t.p.v. huisnummer 36, extra parkeerplaats te realiseren.  Dit is vanwege ruimte helaas niet 
mogelijk.  

  Kliko’s t.p.v. nr. 8 (voorstel bewoners). Voorstel volgt  
  Toepassing oploopband (t.p.v. 30-25). Akkoord. 
29. Spuihof (bijlage met 

foto’s) 
Extra parkeervakken creëren, teveel geparkeerd op stoep en langs de speeltuin. 
Dit mede doordat bewoners Maaspad op Spuihof parkeren. Zij kunnen in de Lingestraat 
(bij school Kameleon) parkeren. Elke hoek waar een lantaarnpaal staat iets verplaatsen 
richting speeltuin, hierdoor kan er een extra plek gecreëerd worden. Eén parkeervak zou 
dan ingericht kunnen worden om op maandag en donderdag niet te parkeren i.v.m. 
ophalen van vuil (of het idee zoals beschreven staat bij de groene lijn) 

Niet akkoord.  Er is geen ruimte. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
29. vervolg Meerdere malen aangegeven bij de gemeente deze bo(o)m(en) te verwijderen i.v.m. 

geen zonlicht in de achtertuin. Meerdere malen wel gesnoeid. Bomen achter Spuihof 15, 
16 en 17. Bij Spuihof 30 ook het geval. Lage struiken langs de busbaan en langs de 
Randstaddreef. Niet meer veel te hoge bomen, maar nieuw aangeplante  struiken. 

Dit valt buiten groot onderhoud.  

  Bosjes langs gehele speeltuin, de opening tussen de auto’s verwijderen, tegenover nr. 
25. Dit om te voorkomen  dat kinderen tussen de auto’s doorrennen.  
Kinderen/grasmaaier één ingang hebben tegenover nr. 36. Hier zou ook de opstelplaats 
voor de containers kunnen komen. Een bord met verboden te parkeren tegenover nr. 36, 
35, 34 en 33. Meerdere bewoners aangegeven om lage bosjes te plaatsen langs de 
stoep van nr. 10 t/m 25. Om het op de stoep parkeren te voorkomen. Tussen 2 huizen 
een meter ruimte laten om naar de parkeerplaats te kunnen oversteken. Lagere 
stoep/oprit bij nr. 26 t/m 30 , zodat zij de auto wel in de tuin kunnen parkeren. 

Er wordt een hekwerk geplaatst daar 
waar kan.  
 
Een nieuwe locatie voor de container 
opstelplaats in het middenterrein is 
mogelijk. Indien we dit doen, kunnen 
we ook extra parkeergelegenheid 
creëren in de Spuistraat.  
 
De container opstelplaats  
is groot genoeg en komt tegenover 
de huidige opstelplaats 
 
Er komt geen bord verboden te 
parkeren, omdat we hier niet op 
kunnen handhaven. Alleen wanneer 
het echt onveilig is zal de politie 
bekeuren. Dat is hier niet het geval.   
Er komen geen bosjes langs de 
stoep, daar is geen ruimte voor.  
Tot huisnummer 24 plaatsen we nog 
een schuine band. 

  Bloembakken: graag deze plaatsen aan de lantaarnpalen . Erg mooi gezicht in andere 
hofjes. 

Hiervoor kunt u contact  opnemen 
met de wijkregisseur.  

  Groenafval bak: Gehele jaar hebben staan op het Spuihof, die dan geleegd wordt 1x in 
de zoveel tijd. Deze plaatsen tegenover nr. 35 

Hiervoor kunt u contact opnemen 
met stadsreiniging via 14 036 of via 
het contact-formulier op de website. 

  Maaspad 44 : zou als oorspronkelijk doel een soort buurthuis worden voor het 
bijeenkomen van buurtgenoten. 
Op dit moment wordt hier niets mee gedaan en het gebouw verpauperd. Dit gebouw 
verhuren voor een symbolisch bedrag aan de buurt. Deze buurtbewoners zorgen dat dit 
WEL onderhouden wordt. 
Hier leuke dingen gedaan kunnen worden voor de buurtbewoners en kinderen, wanneer 
zij iets willen organiseren. 

Hiervoor kunt u contact opnemen 
met gebiedsmanager Wilma Viel 
(PBS) 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
29. vervolg Lingestraat: De bochten in de Lingestraat overzichtelijker of breder. En in de bocht auto 

van de hoek geparkeerd staat, waardoor de bocht nog lastiger gemaakt kan worden. 
Daar ook een aanpassing mogelijk maken i.v.m. parkeren voor de huizen met ophalen 
kinderen van school? Misschien file parkeervakken langs de school ? 

Er is geen ruimte om bochten breder 
te maken. Langsparkeren bij de 
school past niet, door de 
aanwezigheid van een hek. 

30. Raamstraat  Kaal voor het huis is stukken veiliger.  
  Eventueel parkeerplaats dichter naar de Rijnweg plaatsen.  Niet akkoord, wij zien geen  

voordeel.  
  Rijnweg is een weg waar hard wordt gereden.  Er worden snelheidsmetingen 

gedaan. Dit onderwerp valt verder 
buiten het Groot Onderhoud.  

31. Raamstraat De straat breder maken zodat we makkelijker kunnen in- en uit parkeren. Dus de 
parkeerplaatsen wat meer diepte. 

Niet akkoord.  Hier is geen ruimte 
voor.  

32. Raamstraat  Ik woon in de Raamstraat waar negen parkeerplaatsen zijn voor zes huizen, toentertijd 
meer als voldoende, maar er zijn inmiddels huishoudens met meerdere auto's waardoor 
het op zich allemaal precies past, ECHTER, op de hoek met de Lingestraat zit een 
buurtzorgkantoor en iets van een geloofgenootschap?  

Regelmatig gebeurt het dat de mensen die daar komen ook hun auto bij ons in de straat 
zetten, waarbij het dus meteen 'vol' staat, wat erg vervelend is als je van je werk is en 
niet normaal in je eigen straat kan parkeren. Het zou ook niet voor het eerst dat er auto's 
zijn waarvan de eigenaar op vakantie is en de auto bij ons 'stalt', ook wordt onze straat 
weleens gebruikt als 'carpoolplaats', ook dit kan niet de bedoeling zijn. 

Mijn vraag hierover is dus; kunnen er evt. meer plaatsen bijkomen of een bord geplaatst 
worden, waarbij duidelijk is dat het alleen plekken zijn voor de bewoners. 

Ten tweede het vuil; Naast mijn huis staat een glasbak en een papiercontainer, op zich 
helemaal geen problemen mee, integendeel zelfs, maar het gebeurt té vaak dat er 
rotzooi naast wordt gelegd, wat er bijvoorbeeld niet in kan oid.  

Óf het papier waait door de hele straat, óf het glas ligt over het hele terrein aldaar en 
aangezien ik daar de uitgang van mijn tuin heb, hoef ik niet te vertellen dat ik 
ondertussen al ettelijke banden daardoor heb moeten plakken  

Ook de 'kist' voor het snoei-afval;  prima idee, maar zodra deze weg is blijven er mensen 
hun tuinafval deponeren. 

ik hoop dat hier ook iets aan te doen is (misschien meer controle) zodat als de wijk 
straks is opgeknapt het er ook fatsoenlijk uit blijft zien. 

Mocht er verdere uitleg nodig zijn, kunt U altijd contact opnemen op onderstaand 
nummer. 

De parkeerdruk in de Raamstraat is 
’s avonds twee keer gemeten. De 
gemiddelde bezettingsgraad is 70%. 
Extra parkeerplaatsen zijn op basis 
van deze cijfers niet nodig. Het zijn 
openbare parkeervakken, deze 
kunnen niet gereserveerd worden 
voor bewoners.  
 
 
 
 
 
Voor de dumpingen rijden er 
voertuigen rond om dit met regelmaat 
op te ruimen. 
 
Verder zullen wij de medewerkers 
aanspreken om  als ze glas of ander 
vuil op de grond zien liggen op te 
ruimen. 
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33. Lingestraat  Parkeerplaatsen naast mijn tuin zo aanpassen zodat de auto’s niet meer tegen het hek 

kunnen aanrijden . Ook een manier om te forceren dat er vooruit wordt ingeparkeerd?   
We plaatsen stootbanden. 
Parkeerbordje kunt u zelf plaatsen.  
Als gemeente kunnen wij hier niet op 
handhaven.  

  Wat gaat er gebeuren met het groen naast de tuin? Geen gras a.u.b. dan zullen er 
namelijk honden uitgelaten worden. Liefst weer mooie nieuwe planten. Geen nieuwe 
bomen naast de tuin. Of als ik het kan kopen, dan wil ik het wel bij de tuin hebben. 

Het groen wordt vervangen door lage 
beplanting.  

34. Lingestraat  1 extra parkeerplaats. Akkoord. 
  Bosjes minder Akkoord. 
  Appelboom weg (houdt 1 parkeerplaats leeg) Akkoord. 
35. Merwedehof  Graag wél begroeiing/beplanting !! Heuphoogte ? Er komt nieuwe beplanting. 
  Houten palen vervangen bij (peuter) speelhoek ze zijn doorgerot. De verrotte palen worden vervangen. 
  matig uw snelheid !!! of maak een woonerf.  Gehele Waterwijk is 30 km-zone. 

Een woonerf is dan niet mogelijk. 
  Plantenbakken i.p.v. van weggehaalde bomen. Plantenbakken niet akkoord. Valt 

buiten groot onderhoud. Kan als 
bewonersinitiatief worden 
aangegeven bij de wijkregisseur als 
het klaar is 

  Verkeersdrempel bij gebouwtje no. 1 voor afremmen verkeer - spelende kinderen Niet akkoord, dit is technisch niet te 
realiseren. 

36. Merwedehof Geen grote boom naast Merwedehof 8, liefst een piramidaal boom die groen blijft. Hier komt geen boom terug.  
  Naast de schutting bij de parkeerplaats een verhoging dat de auto’s mijn schutting niet 

kapot rijden. 
Hier worden stootbanden geplaatst. 

  Op het speelplein rondom onder de bomen een lage beplanting, hypericum, speria of 
rozen.  

Er komt nieuwe bloeiende lage 
beplanting terug. 

  Op de lantaarnpaal een hanging basket. Dit kunt u aanvragen bij de 
wijkregisseur.  

37. Merwedehof Maak er een woonerf van.  Gehele Waterwijk is 30 km-zone. 
Een woonerf is dan niet mogelijk. 

  De palen weg staan er 30 jaar. De palen op het speelhofje worden 
vervangen.  

  2 goaltjes (klein) zijkant bij de struikjes.  Er worden geen goaltjes geplaatst.  
De ruimte is te klein om te 
voetballen. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 
38. Merwedehof Het is beter om het ophogen minimaal te houden. Dit vanwege de toegenomen 

neerslag. Op deze manier loopt het regenwater niet de huizen in, wat anders zeker zal 
gebeuren. Nu loopt het goed weg. Dat houden we graag zo. Hoe dan ook: bomen 
terugplaatsen.  Ze geven schaduw, vangen fijnstof (Hoge Ring, Markerdreef, 
Randstaddreef ) en maken de wijk leefbaarder. Een paar bomen midden op het hof is 
GEEN oplossing.  

Mate ophoging wordt nog bepaald. 
De gemeente zorgt voor voldoende 
afwatering eigen terrein.  
Er komen geen bomen terug in 
verharding. In het hofje worden 2 
nieuwe bomen geplaatst. 

  Er is veel parkeeroverlast door bezoekers van de sportzaal. Meer parkeerruimte op het 
terrein van de school (nu staat men in het Merwedehof)  

Bij de sportzaal kan een vak 
toegevoegd worden indien er groen 
wordt verwijderd. Dit is tegenover 
Lingestraat 37. 

  P.S Een harde middenafscheiding in het eerste stuk Rijnweg zou het aantal “bijna 
frontale aanrijdingen” in de eerste knik tot nul kunnen terugbrengen. 

Dit valt buiten het groot onderhoud. 

39. Merwedehof  Meer parkeerplaatsen maar niet ten koste van speelplek kinderen.  De parkeerdruk aan het Merwedehof 
is ’s avonds twee keer gemeten. De 
gemiddelde bezettingsgraad is 67%. 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen. 

  Oversteek Lingestraat-Merwedehof = Maaspad erg onoverzichtelijk. De oversteek voldoet. De beplanting 
wordt vervangen door lage 
beplanting. 

  Bij school “Kiss and Ride”mogelijk? Nu wordt er dubbel geparkeerd. “Kiss and Ride niet mogelijk, dit 
wordt te krap, er is onvoldoende 
ruimte voor. 

40. Merwedehof Meer parkeerplaatsen niet ten koste van speelplek kinderen. De parkeerdruk aan het Merwedehof 
is ’s avonds 2x gemeten. De 
gemiddelde bezettingsgraad is 67%. 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen. 

  Oversteek Lingestraat - Merwedehof erg onoverzichtelijk  (Maaspad) De oversteek voldoet. De beplanting 
wordt vervangen door lage 
beplanting 

41. Leijhof  Herinrichting parkeerplaatsen (extra plaatsen) Het binnenhofje wordt opnieuw 
ingericht. 

  Midden parkeerplaats nieuwe bomen (Lei (anders) 3 stuks Er worden 2 nieuwe bomen geplant. 
  Nieuwe boom in hoek speelgras (richting nr. 25) Dit is akkoord. 
  Bosjes voor nr. 18 verlengen. Bosjes voor nr. 18 niet akkoord i.v.m. 

doorloop richting speelplaats. 
42. Leijhof  Bosjes tussen parkeerplaats weghalen. Er komt nieuwe lage beplanting. 
  Bosjes voor Leijhof 19 versmallen en in snoeiplan meenemen. Groenvak wordt iets smaller met 

nieuwe lage beplanting. 
  Snoeien eik voor Leijhof 19/ Leijhof 18 Akkoord. Eik wordt iets opgekroond. 
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43. Leijhof  Water loop niet goed af: naar huis i.p.v. naar kolk Afwatering wordt hersteld tijdens het 

groot onderhoud. 
  Lingestraat stuk Rijnweg - ingang Leijhof : stoep erg smal tussen nr. 1-19 Breedte is ruim 2 meter, dit is 

voldoende. 
  Bomen bekijken op ….straat zijn nu zeer breed.  
  Snelheid op Rijnweg is zeer hoog. De snelheid wordt dit jaar gemeten. 

De Rijnweg valt buiten groot 
onderhoud. 

44. Leijhof (mail Waterwijk 
box) 

Naar aanleiding van uw uitnodiging om ideeën aan te leveren wil ik dit via de mail aan u 
doen toekomen daar ik op 6 oktober niet in staat ben langs te komen. 
Ik heb dit al eens eerder aangegeven: 
* het zou goed zijn als de groenkorven voor het snoeiafval een permanent karakter 
zouden krijgen. Gezien het feit dat er het hele jaar door snoei en bladafval is. Het mes 
snijdt dan aan twee kanten. De korven hoeven niet twee maal per jaar te worden 
opgehaald en neergezet. Scheelt een aanzienlijk aantal dure arbeidsuren per jaar; 

Valt buiten groot onderhoud. Maar 
wordt overlegd met reiniging. 

  * Het zou mooi zijn als nu wel eens de bomen gesnoeid worden welke licht en zon uit de 
tuinen wegneemt waardoor het mos welig tiert in menige tuin. Ik weet zeker dat ik voor 
meerdere bewoners spreek. In mijn geval gaat het om de bomen langs de Rijnstraat en 
Randstaddreef; 

Bomen langs de Rijnstraat en 
Randstaddreef valt buiten groot 
onderhoud. 

  * Wat mij wel ergert is dat er mensen zijn die hun carport tot garage hebben gemaakt 
maar als fietsenhok gebruiken of zelfs als commercieel kinderdagverblijf hebben 
ingericht en hun auto soms twee of drie op de overige parkeerplaatsen zetten die voor 
bewoners zijn bedoeld die niet in bezit zijn van een carport. Desnoods op kenteken 
uitgeven en een strenger toezicht. Dat kinderdagverblijf is inmiddels niet meer maar door 
de gemeente is hier in het verleden niets aan gedaan; 

Het hofje wordt opnieuw ingericht 
waarbij extra parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd.  

  * Tenslotte wil ik nog mee geven dat ik geen klachten heb over de groenvoorziening 
maar hoop wel dat het ophogen geen halve meter wordt zoals is gebeurd bij eerder 
ophoging elders in de wijk. 

Ophoging is nu nog niet bekend.  

45. Leijhof (mail Waterwijk 
box) 

Beste organisatie van de inloopbijeenkomst, 
  
Aangezien ik helaas niet aanwezig kan zijn bij de inloopbijeenkomst op 6 oktober, stuur 
ik hierbij mijn idee/wens in. 
  
Het betreft de geluidswal langs de Randstaddreef, achter het Leijhof. 
Deze geluidswal is ruim dertig jaar geleden neergelegd en daarna is er qua ophogen 
nooit meer iets aan gedaan. 
De wal is inmiddels behoorlijk ingeklonken. 
  
  
 

 
 
 
 
 
Geluidswal valt niet binnen groot 
onderhoud.  
 
 
Dit onderwerp wordt behandeld door 
afdeling milieu. 
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45. vervolg Dertig jaar geleden was er nog geen sprake van het feit dat de Randstaddreef deel uit 

zou gaan maken van de “cityring”, waardoor de verkeersdruk is toegenomen. 
Daarnaast is een aantal jaren geleden het kruispunt naar de Rijnweg vervangen voor 
een rotonde wat leid 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 gemeten met een decibel app op mijn Iphone. 
In het weekend en overdag ligt het geluidsniveau op het terras tussen 65 en 80 dB met 
uitschieters naar 95 als er bijvoorbeeld motoren voorbij komen. 
In de spits ligt het geluidsniveau tussen de 70 en 90 dB. 
Als de schuifpui op de kier openstaat, moeten we al regelmatig de televisie harder zetten 
om het verkeersgeluid te kunnen overstemmen. 
 
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. 
  
Duidelijk is dat de plandrempel (65dB) bijna continu wordt overschreden. 
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. 
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