
Groot onderhoud Regenboogbuurt fase 4B - vervolg
(na inloopavond november 2022)
Overzicht bewonerssuggesties en antwoorden 

GRIJS
Straat Opmerkingen Reactie

Ecrustraat Kunnen er meer parkeerplekken worden 
gecreëerd in de straat? 

Naar aanleiding van de vragen over parkeerplaatsen 
en containeropstelplaatsen in de Ecrustraat, heb-
ben wij het ontwerp voor de straat aangepast. Op 
basis van goede ideeën van bewoners hebben wij 
de technische mogelijkheden in de straat bekeken. 
We hebben een nieuwe indeling gemaakt, waardoor 
9 extra parkeerplaatsen ontstaan, ter hoogte van 
de huisnummers 1, 2, 20/22 (hier komen 2 extra 
parkeerplaatsen) 25/27 (hier komen 3 extra 
parkeerplaatsen), 31 en 33.

Topaaspad In het Topaaspad 3 extra parkeerplekken 
omdat flatbewoners om de hoek in 
Ecrustraat parkeren. 

Er is hier geen ruimte voor om parkeerplekken toe 
te voegen. Door het ontwerp in de Ecrustraat aan te 
passen hebben we hier wel 9 extra parkeerplaatsen 
gecreëerd.  

Ecrustraat Waarom is er geen tweede inspraakavond 
geweest? 

In verband met de toenmalige situatie rondom 
corona is het proces iets anders geweest. 
Vragen die tijdens de laatste inloopavond in 
november 2022 gesteld zijn, hebben we op dezelfde 
wijze in behandeling genomen als we tijdens een 
tweede bewonersavond zouden doen. 

Ecrustraat Waarom wordt het straatbeeld zo veran-
derd? 

Er is nu veel bestrating in de Ecrustraat. Om hit-
testress tegen te gaan brengen we meer groen aan. 

Ecrustraat Bewoners van Terracottastraat en Mintplant-
soen parkeren in Ecrustaat en laten vuilnis 
ook hier achter.

In de Terracottastraat hebben we extra parkeerplaat-
sen gecreëerd en dat doen we ook in de Ecrustraat. 
Helaas hebben wij geen invloed op het gedrag van 
mensen die afval achterlaten in de straat. 

Ecrustraat De manier van parkeren is veranderd, 
bovenstaande niet gecommuniceerd met 
bewoners en kopers. 

Tijdens de eerste bewonersavond presenteerden we 
een plan met schuin parkeren. Meerdere bewoners 
hebben toen hun zorgen hierover  uitgesproken, 
mede over de situatie van eenrichtingsverkeer die 
dan ontstaat. Naar aanleiding hiervan hebben wij het 
veranderd naar haaks parkeren. 

GROEN
Mintplantsoen Bij het talud op Mintplantsoen tussen de 

Koraalstraat en het Topaaspad staan op 
kopse kanten lage gaspijp hekjes. Deze 
zijn slecht zichtbaar door het hoge gras. 
Kinderen die spelen kunnen op het talud 
afrennen en hebben een hoog valrisico. 

We verwijderen deze hekjes uit het plantsoen. 

Mintplantsoen Voetpad door het plantsoen is niet wenselijk. De straatambassdeurs hebben handtekeningen 
verzameld bij de bewoners van het Mintplantsoen. 
Vrijwel alle bewoners gaven aan geen voetpad te 
willen. We zullen dit dan ook niet aanleggen. 

Mintplantsoen Bij het verhogen van de looppaden tussen 
grasveld en bestrating graag meteen 
afwatering plaatsen. Bij hevige regenval 
loopt het water nu niet weg. 

Het bouwteam bekijkt of er iets mogelijk is om  de 
afwatering in het plantsoen te verbeteren. Dit kan 
enige tijd in beslag nemen. We hierover contact op 
met de straatambassadeurs van het Mintplantsoen. 
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Mintplantsoen Ter hoogte van Mintplantsoen 6 tot 10 en 21 
tot 25 groeien wilde orchideeën in het gras. 

Deze soort orchideeën is niet beschermd en komt 
regelmatig op in plekken met ruw gras. 

Okerstraat Liever geen berken op hoek van Okerstraat 
- Koraalstraat plaatsen.

het bouwteam bekijkt nog of het mogelijk is een 
andere boomsoort te plaatsen. De omgevings-
manager zal persoonlijk contact met deze bewoner 
opnemen als er meer bekend is. 

Mintplantsoen Andere bomen met minder bladverlies op 
Caramelstraat ter hoogte van nr. 12.

De bomen geven slechts tijdelijke overlast, ongeveer 
3 weken per jaar. 

Algemeen Haag tussen woningen verwijderen in 
verband met afval. 

De haag wordt vervangen door vaste beplanting: 
Pyracantha Firelight.

Mintplantsoen Goaltjes op voetbalveld. We zullen vier doelpalen plaatsen op het 
Mintplantsoen. 

Algemeen Verboden voor honden uitlaten extra teke-
nen of officiële borden plaatsen. 

De gemeente plaatst dergelijke borden niet. Op 
de website van de gemeente is een hondenkaart 
beschikbaar waarop inwoners kunnen zien waar 
de hond uitgelaten mag worden. 

LAADPALEN
Siennatraat Vraag voor mogelijkheid tijdelijke laadpalen 

bij werkzaamheden van de straat.
Er komen twee tijdelijke laadplekken ter hoogte van 
de kruising Siennastraat - Violetstraat (bij de opslag-
locatie). Deze zijn te gebruiken door bewoners voor 
wie de laadpaal in hun straat op dat moment niet 
bereikbaar is door werkzaamheden. 
De betreffende bewoners kunnen zich melden via 
vragen@regenboogbuurt.info om gebruik te kunnen 
maken van de tijdelijke laadplekken.

Algemeen Plaatsing laadpaal combineren met werk-
zaamheden in de straat.

Waar mogelijk worden deze werkzaamheden 
gecombineerd. De plaatsing van een laadpaal wordt 
echter door een externe partij gedaan. Wij doen 
tijdig aanvragen voor de werkzaamheden, maar zijn 
afhankelijk van hun planning.  

Okerstraat Gemis algemene ruimte voor elektrische 
laadpalen. 

Op laadkaart.mrae.nl kunt u zien welke laadplekken 
in uw straat of buurt in voorbereiding zijn. Plekken 
die gemarkeerd zijn als voorkeurslocatie zijn locaties 
waar het in de toekomst technisch gezien mogelijk is 
om een laadpaal te plaatsen. U kunt een aanvraag 
doen via laadpaal.mrae.nl.  

REINIGING
Amarantstraat Bezwaar tegen plan om ondergrondse con-

tainer in de buurt van huis te plaatsen. Angst 
voor veel stank en vuil overlast. Bedrijf aan 
huis en angst dat dit het bedrijf zal schaden. 
Vraag om contact op te nemen met bewo-
ner.

In overleg met enkele bewoners en de afdeling 
Stadsreiniging van de gemeente Almere blijven de 
ondergrondse containers in de Amarantstraat op de 
huidige locatie. 

Ecrustraat Vuilnisplek verplaatsen naast nr. 24 in plaats 
van nr. 31 (i.v.m. veiligheid). Deze staan 
naast de brandgang.

In overleg met de afdeling Stadsreiniging van de 
gemeente en de bewoners verwijderen we deze 
containeropstelplaatsen.
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