
Groot onderhoud Regenboogbuurt fase 4B
Overzicht bewonerssuggesties en antwoorden 

Straat Opmerkingen Reactie

Okerstraat De wegen en parkeerplaatsen zijn erg smal, 
vrachtwagens/vuilniswagens/bedrijfsbusjes  
kunnen elkaar niet passeren. 

De rijweg wordt breder ten op zichte van de 
huidige situatie, zodat er voor voertuigen vol-
doende ruimte is om te passeren. 

Ecrustraat Hagen, graag inrichten als gemengde haag, meer 
voedsel voor fauna, wel rekening houden met 
aanplant giftige planten in verband met risico’s 
voor kleine kinderen. 

Met het toepassen van nieuwe beplanting 
wordt rekening gehouden met de biodiversiteit 
en ook met de veiligheid voor kinderen. 

Mintplantsoen Straat ophogen, stap van voortuin naar de straat 
is flink hoog.

De bestrating wordt opgehoogd. 

Mintplantsoen Paaltjes plaatsen vanaf Koraalstraat richting 
Mintplantsoen. Vanaf dit punt wordt regelmatig 
door auto's op Mintplantsoen gereden.

We plaatsen geen paaltjes, want de straat 
moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten. 
Ook een verwijderbare paal is geen optie,  
omdat we niet alle bewoners een sleutel  
kunnen geven. 

Mintplantsoen Borden plaatsen om verbod voor honden uitlaat 
nog duidelijker te maken .

Volgens het beleid van de gemeente Almere 
worden dergelijke borden niet geplaatst. 

Mintplantsoen Is er aandacht voor de inrichting van het Mint-
plantsoen? Graag de speeltuin behouden en 
vernieuwen. 

Door de afdeling Spelen van de gemeente 
Almere is een plan gemaakt voor de inrichting 
van het Mintplantsoen. Deze wordt tijdens de 
inloopavond gepresenteerd. Er is dan ook een 
medewerkers van Spelen aanwezig om vragen 
te beantwoorden. 

Amarantstraat De Paarlemoervijver is vooral in de zomer sterk 
vervuild door dode vissen en dieren. Misschien is 
het mogelijk een fontein te plaatsen voor zuurstof 
circulatie.

Er zijn gesprekken met het waterschap over de 
verbetering van de waterkwaliteit. 

Amarantstraat Voetballende kinderen zorgen voor overlast, 
misschien is het mogelijk om een beter afge-
schermd voetbalveld te realisern.

De afdeling Spelen van de gemeente Almere 
laat weten dat er dichtbij al een officiële voet-
balplaats is, namelijk op het grasveld tegen-
over Siennastraat ter hoogte van de huisnum-
mers 119-129. Er wordt in de nabijheid daarom 
niet nog een voetballocatie ingericht. 


