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ID Vraag  / Opmerking THEMA GRIJS Straat Antwoord 

1 Worden de achterpaden ook verhoogd in verband met riolering? Algemeen Nee de achterpaden worden niet verhoogd tijdens de 
werkzaamheden van het groot onderhoud. De achterpaden zijn 
van de gebiedseigenaren (bewoner of woningcorporatie). 

2 Fietsenrekken plaatsen, fietsen zorgen nu voor overlast en vernieling 
groen.  

Cinnaberstraat Er is besloten geen fietsenrekken te plaatsen. Fietsen kunnen 
gestald worden op eigen terrein of in de berging. Eventuele 
overlast kan bij De Alliantie gemeld worden.  

3 Ophogen entree, stap naar 1e trede behoorlijk hoog  Cinnaberstraat De strook bestrating direct grenzend aan de woningen is van 
De Alliantie. We hebben contact met ze opgenomen om af te 
stemmen of zij de bestrating ook willen ophogen. We hebben 
hierop geen positieve reactie ontvangen. Wij brengen het 
nogmaals bij de corporatie onder de aandacht. Wij adviseren 
bewoners dit ook te doen.  

4 Bloembakken of iets dergelijks plaatsen bij voor- en achterkant woning, 
stoep wordt gebruikt als parkeerplaats en gebruik oprit wordt hierdoor 
belemmerd. 

Terracottastraat Als de overige bewoners hiermee akkoord zijn, gaan we dit 
realiseren.  

5 Meer parkeerplaatsen realiseren Terracottastraat Aan de buitenring worden meer parkeerplaatsen aangelegd. 
Dit gaat niet ten koste van de beplanting. 

        

ID Vraag  / Opmerking GROEN Straat Antwoord 

6 Sierkersen en alle andere bomen in Cinnaberstraat moeten blijven!  Terracottastraat De bestaande beplanting in de Cinnaberstraat blijft 
gehandhaafd. Ook de sierkersen blijven behouden en de 
exemplaren die aan het einde van de levensduur zijn, worden 
vervangen. 

7 Zitplek tussen de bomen in de buurt aanleggen. Terracottastraat Dit valt buiten het groot onderhoud. Er kan hiervoor een 
melding worden gedaan via info@almere.nl t.a.v. de 
wijkregisseur. 
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ID Vraag  / Opmerking STADSREINIGING Straat Antwoord 

8 Prullenbak voor honden uitwerpselen. Poepverbod onder sierkersen. Terracottastraat en 
Cinnaberstraat 

Het plaatsen van prullenbakken voor hondenuitwerpselen en 
poepverbod borden zijn maatregelen die buiten het groot 
onderhoud vallen. Er kan hiervoor een melding worden gedaan 
via info@almere.nl t.a.v. de wijkregisseur. 

9 Ondergrondse container met pasjes en dichthouden, zo komen er ratten en 
dumpt iedereen zijn afval hier.  

Cinnaberstraat Volgens het beleid van de gemeente worden er geen 
containers met pasjes geplaatst in Almere. 

 


