
# Straat Groen Wegen & andere Infra Opmerking bouwteam

1 Aquamarijnstraat Grasveld langs de Aquamarijnstraat 

afschermen tegen parkerende auto's

Parkeervakken langsparkeren doortrekken in 

tussenliggende ruimte's. Beoordeling vanuit 

parkeertelling. Haag langs volledig parkeervak 

doortrekken.

2 Rougestraat Deze straat is doorgaande straat met veel 

verkeer vanwege school, Deen en 

aansluiting op wegen achter de busbaan. 

Daarom zeer slecht idee om aan weerszijde 

het voetpad weg te halen.

De stoep aan de even zijde (breedste groenstrook) 

blijft gehandhaafd en wordt met 1 tegel verbreed. 

Stoep aan andere zijde verdwijnt.

3 Hennahof LP's Regenboogweg bij Hennahof plaatsen 

tussen voetpad en parkeren. Deze kunnen 

dan weg waardoor ruimer parkeren

Deze optie wordt overwogen in het verlichtingsplan

7 Karmijnstraat Bomen verder weg van de huizen 

(staan nu te dichtbij -> schaduw). 

Tevens betere belichting i.v.m. 

veilighied (inbraak)

Bestaande bomen worden waar mogelijk gehandhaaft. 

Bij nieuwe bomen wordt de locatie in de overweging 

meegenomen.

9 Karmijnstraat Afstand bomen en lantaarnpalen groter -> 

betere belichting 

Waar mogelijk wordt dit gerealiseerd in het ontwerp

10 Karmijnstraat Lantaarnpalen, indien vervangen, strakker 

en gladder ontwerp waardoor minder 

spinrag

Lantaarnpalen blijven gehandhaafd, het armatuur 

wordt schoongemaakt.

11 Karmijnstraat Overweeg van de Karmijnstraat voetpad te 

maken, waar auto's rijden/parkeren -> 

woonerf

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

12 Karmijnstraat Voorkom transit verkeer halen en brengen 

Spectrum. Hiervoor betere parkeer en draai 

mogelijkheid voor ouders die kinderen 

halen/brengen

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

14 Regenboogweg De bestaande platanen langs de 

Regenboogweg mogen van mij weg, 

ze zijn lelijk, staan scheef en deels 

dood.

Bomen blijven gehandhaaft op basis van de 

bomenanalyse.

15 Regenboogweg Liever geen voetpad aan de groene kant 

van de Regenboogweg, daar is geen plaats 

voor, dan beter om aan één van beide 

zijden parkeerplaatsen op te heffen

Bestaande situatie wordt gehandhaaft.

16 Regenboogweg Tijdelijke parkeerplaats om elektrische 

auto's op te laden, wellicht op het 

parkeerterrein van de Deen?

Wordt meegenomen in de omgevingsscan t.b.v. het 

BLVC plan.

18 Lilastraat Trottoir iets breder (nu bijzonder 

ongemakkelijk voor mijn vrouw, die met een 

rollator loopt)

Trottoir verdwijnt; loopvoorziening van poortje 

voordeur tot en met poortje voordeur buren.

19 Lilastraat Mooiere bomen in de Lilastraat de de 

huidige gouden regen

Vanuit landschappelijke inrichting is er geen 

mogelijkheid om het type boom aan te passen. Eerst 

kwaliteit bomen beoordelen door groenspecialisten. 

(boomeffectanalyse)

20 Lilastraat Groenstroken zoveel mogelijk 

handhaven

Indien mogelijk worden groenstroken uitgebreid.

22 Vermiljoenstraat In de straat wordt nu al vaak te hard 

gereden; de ingangen voldoen aan een 

woonerfingang. Als de stoepen verdwijnen 

wens ik "woonerfborden" aan de ingangen. 

Dan is de max toegestane snelheid 15 

km/h, anders zijn voetgangers "vogelvrij"

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

23 Vermiljoenstraat Mijn inrit is nu 5 m¹ breed, ik wil dat de 

nieuwe inrit niet smaller is.

Bestaande situatie wordt gehandhaaft.

24 Vermiljoenstraat De Vermiljoenstraat heeft Amber 

bomen. Aan de kant van de 

Regenboogweg is een lijsterbes en 

een eik geplant, deze s.v.p. 

verwijderen.

Deze optie wordt overwogen afhankelijk van de 

uitgevoerde bomenscan.

25 Vermiljoenstraat Veel doorgaande honden op weg naar 't 

park s.v.p. poepzakjesdispenser en 

afvalbak plaatsen.

Dit verzoek kan ingediend worden bij de wijkregiseur.

26 Vermiljoenstraat Verdwenen speeltoestellen langs de 

Paletlaan s.v.p. terugplaatsen

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

27 Vermiljoenstraat Bloembollen in de gazons s.v.p. Bijv. 

narcissen en krokussen

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

28 Vermiljoenstraat Parkeerverbod aangeven op afvalcontainer-

plaatsen

De containeropstelplaatsen worden verplaatst naar de 

Regenboogweg en Paletlaan.

Overzicht Reactie formulieren - Groot Onderhoud Regenboogbuurt 

Hieronder staan de ideeën en suggesties van bewoners die tijdens de inloopavonden voor 

de Regenboogbuurt of via mail/melding zijn binnengekomen voor het groot onderhoud 

Regenboogbuurt. We hebben de vragen per straat gebundeld en alfabetisch geordend. In 

het projectteam hebben we alle ideeën en suggesties doorgenomen en bekeken of we 

deze mee kunnen nemen in het ontwerp voor het groot onderhoud. Een groot aantal 

ideeën nemen we mee in het ontwerp, maar helaas kunnen we niet alles doen. Criteria zijn 

bijvoorbeeld technische en financiële haalbaarheid. 

 

In de rechter kolom staat onze reactie op de suggesties en ideeën. We hebben gezien dat 

sommige ideeën door meerdere bewoners zijn aangedragen. In die gevallen hebben we 

één reactie gegeven. Houd er rekening mee dat de antwoorden over de inrichting van de 

openbare ruimte ‘voorlopig’ zijn.



31 Lilastraat Woonerf: indien de stoep weg gaat woonerf 

maken met bord

Er wordt geen woonerf gerealiseerd. Het blijft 30 km 

zone.

34 Paletlaan Het feit dat de stoep verdwijnt kan ik 

begrijpen i.v.m. slechte tegels en planten 

van de huizen naast de stoepen. Maar dat 

er geen woonerf komt is belachelijk. 

Iedereen moet over straat, jong en oud, 

daar waar de auto's 30 mogen, en helaas 

vaak harder. Maak van de straat een 

woonerf (15 km) en bobbels in de weg 

waardoor men rustiger rijdt. Als men bij 20 

km/h remt... en als men bij 40 km/h remt is 

de remweg quadratisch langer.

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

37 Lilastraat Er zijn groene vakken tussen de opritten die 

gelijk in grootte zijn. Echter de 

lantaarnpalen zijn niet synchroon verdeeld 

over deze groene vakken

Situering lantarenpalen komt terug in 

verlichtingsontwerp/ontwerp

39 Lilastraat Wens 2: Verplaatsen UPC/ziggo 

verdeelkast die ook tegen de oprit staat

Niet realiseerbaar. 

41 Lilastraat Wens 4: Verbreden van de opritten Inritten komen op gelijke breedte terug.

45 Lilastraat Drempel of bloembakken i.v.m. snelheid Huidige situatie blijft gehandhaaft (drempel)

51 Lilastraat Lilastraat: i.p.v. grasstroken struiken 

plaatsen, laagblijvend en in kleur die 

mooi in straatbeeld past. Is qua 

onderhoud minder dan gras wat in de 

zomer regelmatig gemaaid moet 

worden en/of verschroeit met de hete 

zomer.

Voorbeeld: Amerikaanse sering

Dit voorkomt ook dat auto's in de 

grasstrook parkeren wat nu helaas 

nog veel gebeurt.

Deze optie wordt overwogen in het groenplan. I.r.m. 

waterberging (Wadi).

54 Regenboogweg Regenboogweg 46 staat geen boom, 

liever geen plaatsen

Optie wordt meengenomen in het groenplan.

55 Rougestraat Tegenover Rougestraat 1&3 zijn geen 

parkeerplaatsen in de straat nu wordt 

gebruik gemaakt van de vuilnisbakplekken 

aan deze zijde. Als deze vervallen kan dit 

niet meer.

Verzoek: Ook bij de hoek 

Rougestraat/Paletlaan parkeren mogelijk 

maken. Anders wordt in gras geparkeerd.

Mogelijkheid om extra parkeervakken te realiseren 

wordt in het ontwerp overwogen op basis van de 

parkeertelling.

58 Regenboogweg Is het mogelijk om bij de oprit naar mijn 

garage de stoepband te verlagen? Dit zou 

op zich voor een elektrische rolstoel 

vergemakkelijken voor mijn buren op nr. 40. 

Ik denk dat eenieder op de Regenboogweg 

het hiermee eens zal zijn. Graag zie ik uw 

reactie tegemoet.

De huidige band is geschikt om tegenop te rijden en 

blijft derhalve gehandhaaft.

63 Regenboogweg Straatverlichting: kan deze waat meer van 

de rijweg geplaatst worden i.v.m. kap van 

de verlichting die diverse keren stuk 

gereden door vrachtwagens?

De optie wordt meegenomen in het verlichtingsplan.

66 Violetstraat Bij het ontwerp Violetstraat is geen rekening 

gehouden met de uitrit garage's. Auto's 

staan op de oprit en in het voorstel staat 

een deel van de auto op de stoep.

Bestaande situatie wordt gehandhaaft.

69 Regenboogweg Hoe hoog wordt er verhoogd? Ook zouden 

de hekken eruit gehaald worden en 

verhoogd, in hoeverre is dit waar?

Hoogte wordt nader bepaald. Daar waar nodig worden 

de hekken opgehoogd.

73 Rougestraat Hanging basket aan de lantarenpalen Dit verzoek kan ingediend worden bij de wijkregiseur.

74 Rougestraat Graag winterharde palmbomen in de 

Rougestraat om 't tropische effect van 

de roze huizen te vergroten

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

75 Rougestraat Meer mogelijkheden voor de jeugd om 

in 't park, tussen de bomen, hutten te 

kunnen bouwen.

Valt buiten scope GO RBB

76 Rougestraat Avontuurlijker speeltoestellen dan 't 

voorbedachte bestaande. 

Dynamischer, natuurlijker en 

avontuurlijker.

In Prismapark (Fase 5) wordt meer spelen 

gerealiseerd

77 Rougestraat Wanneer de straat opgehoogd wordt, 

meteen bij iedereen een berg ophoogzand 

storten omdat anders de mooi opgehoogde 

straat weer beschadigd wordt als iedereen 

apart weer een vrachtwagen laat komen.

Bij tijdige bestelling kan zand voor het nieuw 

aanleggen van de bestrating, tegen betaling, worden 

geleverd.

78 Rougestraat Niet steeds met een zware tractor door de 

Rougestraat rijden (zonder lading) om naar 

de schaftkeet te rijden. De straat is al 

helemaal kapot gereden op de hoek door de 

zware banden. (lopen naar je bakkie koffie 

of broodje is gezond!!)

Straat wordt hersteld en voertuigen van GO RBB 

zullen na het aanleggen van de nieuwe bestrating niet 

meer door de Rougestraat rijden.



82 Violetstraat Drukte Violetstraat door foutparkeerders en 

te veel bakken voor glas/papier en post. 

Ideaal, maar niet op het drukste stukje van 

de wijk, stoepen vaak bezet door fout-

/dubbelparkeerders, gevaar voor kinderen 

en ouderen, last voor bewoners. Achter de 

Deen veel veiliger en vaak lege 

parkeervakken.

Dit gaat via Almere Reiniging, mogelijk kunt u daar 

een verzoek tot verplaatsing bakken indienen.

83 Rougestraat Oplossing voor het te hard rijden door de 

straat

Huidige situatie blijft gehandhaaft (drempel)

87 Lilastraat Stoep bij Regenboogweg even kant Geen stoep aan even zijde Regenboogweg

88 Lilastraat Geen parkeerplaatsen Deze wens kan niet worden gerealiseerd

89 Lilastraat Nergens grastegels Deze wens kan niet worden gerealiseerd

93 Lilastraat Container plek midden in de straat 

verwijderen i.v.m. geluidsoverlast

Wordt gerealiseerd, containeropstelplaatsen komen 

aan Regenboogweg en Paletlaan.

94 Lilastraat Nergens grastegels Deze wens kan niet worden gerealiseerd

95 Regenboogweg Graag de nutteloze paaltjes (die 

parkeervakken blokkeren) verwijderen en de 

drempel verplaatsen.

De worden verwijderd.

104 Lilastraat Lantaarnpalen voorzien van LED verlichting. Deze staat op het programma om te vervangen, valt 

buiten scope GO RBB

105 Vermiljoenstraat Bomen in de straat een betere 

voedingsbodem geven, zodat wortels 

niet meer overal naar toe groeien

De huidige bomen blijven gehandhaaft o.b.v. de 

bomenanalyse. In de huidige situatie kan er geen 

verbetering van de voedingsbodem worden 

gerealiseerd

106 Vermiljoenstraat Voldoende parkeerruimte Deze optie wordt meegenomen in het ontwerp o.b.v. 

de parkeertelling.

109 Lilastraat Geen gevaarlijke grastegels maar evt. een 

goot voor de waterafvoer.

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

115 Robijnplantsoen Graag geen parkeervakken conform huidige 

situatie op robijnplantsoen

Oplossing gelijk aan overzijde Robijnplantsoen

116 Robijnplantsoen Graag begroeiïng (struikjes) op 

groenstrookje naast huizen i.v.m. 

overlast hondenpoep in groenbaan 

naar Robijnplantsoen

Aanbrengen lage beplanting wordt overwogen in het 

groenplan.

120 Prismastraat Een hondenuitlaatveld, zodat de 

honden niet meer hun ontlasting doen 

naast het groen en parkeerstrook.

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

121 Prismastraat Parkeerstrook: Langs de Prismastraat een 

strook maken zonder onderbrekingen. 

Parkeerplaatsen worden beoordeeld op basis van de 

parkeertelling.

122 Prismastraat Wegversmallingen in de straat tegen het 

hardrijden.

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

123 Prismastraat Eenrichtingsverkeer van de Prismastraat 

maken.

Deze wens kan niet worden gerealiseerd

127 Robijnplantsoen Het groen in het plantsoen, wordt dat 

aangepakt? Worden er bomen gerooid 

cq. Nieuwe aangeplant?

Deze optie wordt overwogen op basis van de 

bomenanalyse

129 Robijnplantsoen We willen bankjes op het plantsoen, 

kan dat?

Indien er bankjes beschikbaar zijn is het mogelijk om 

deze in het Robijnplantsoen te plaatsen.

136 Karmijnstraat Lantaarnpalen iets van de opritten weg 

i.v.m. in- en uitdraaien van de auto's

Deze optie wordt overwogen in het verlichtingsplan

137 Karmijnstraat Betere straatverlichting - veiliger 

straatbeeld. Wij hebben inbraag gehad en 

zowel de politie als slotenmakers hadden 

als kritiekpunt dat de straat te donker is.

Bestaande bomen worden waar mogelijk gehandhaaft. 

Bij nieuwe bomen wordt de locatie in de overweging 

meegenomen.

138 Karmijnstraat De huidige bomen zijn niet de bomen 

conform oorspronkelijke straatplan; 

originele bomen terug (roze bloesem)

Bestaande bomen worden waar mogelijk gehandhaaft. 

Bij nieuwe bomen wordt de locatie in de overweging 

meegenomen.

139 Karmijnstraat Gemeenteoprit in breedte aanpassen / 

gelijktrekken met breedte oprit bewoners in 

de Karmijnstraat

Huidige situatie blijft gehandhaaft i.v.m. 

parkeervakken langsparkeren. 

146 Paletlaan Geen extra / meer parkeerplaatsen langs de 

Paletlaan. Wij parkeren op eigen terrein.

Parkeerplaatsen worden beoordeeld op basis van de 

parkeertelling.

147 Vermiljoenstraat Langs fietspad door het park aan de 

Paletlaan is het in donker onveilig fietsen. 

LED lampen als oriëntatie langs dit fietspad 

zou ontzettend veel schelen, bijv. in de 

ochtend 6:00-8:00 en 's avonds tussen 

17:00 en 20:00 (forens fietsers)

Park valt buiten de scope van het GO RBB

148 Vermiljoenstraat Groenkorven zijn niet toereikend voor 

grootkavel bezitters. Waarom wordt dit 

niet meer periodiek voor grofvuil (na 

aanmelding) opgehaald?

Beleid reiniging valt buiten scope GO RBB

151 Paletlaan Voor de deur zijn geen parkeerplaatsen 

terwijl dit bij alle andere huizen wel het 

geval is. 

Voor de deur worden een tweetal extra parkeervakken 

gerealiseerd.


