
 

 
 

 

 

 

Onderwerp : Uitnodiging tweede inloopavond groot onderhoud Regenboogbuurt - fase 1 

Ons kenmerk : 28211.bewonersbrief 2e inloop fase 1 

 

 
Beste bewoner(s) van de Regenboogbuurt, 
 
In oktober beginnen we met de werkzaamheden voor het groot onderhoud van de Regenboogbuurt fase 1. 
We gaan de openbare ruimte in de buurt opknappen. Straten en stoepen die verzakt zijn, hogen we op. Het 
groen, dus de bomen en planten in de buurt, beoordelen we. Waar nodig, vervangen we ze of halen ze weg. 
Daarnaast kijken we ook, samen met u als bewoner, of we het ontwerp kunnen verbeteren op het gebied 
van bodemdaling, hittestress, wateroverlast en duurzame toepassingen van materialen. Aannemer 
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek gaat het groot onderhoud bij u in de buurt uitvoeren.  
 
Eerste inloopavond en belevingsonderzoek 
Tijdens de eerste inloopavond op 22 maart jl. hebben we een toelichting op het groot onderhoud gegeven. 
Daar konden bewoners hun wensen kenbaar maken. Daar is massaal gebruik van gemaakt, want we hebben 
maar liefst 200 suggesties en wensen ontvangen. Dat is inclusief de wensen, die tijdens de avond van 
oktober 2017 zijn ingebracht. Ook hebben we een belevingsonderzoek uitgevoerd, waarin zo’n 250 
bewoners hun mening hebben gegevens over de buurt.  
 
Uitnodiging tweede inloopavond Regenboogbuurt - fase 1  
Tijdens de tweede inloopavond op 19 juli a.s. presenteren wij het definitieve ontwerp van de openbare 
ruimte in uw buurt. Voor zover passend binnen de eisen en randvoorwaarden, hebben we de wensen van 
bewoners en de resultaten van het belevingsonderzoek meegenomen in het ontwerp. Dit hebben we ook 
doorgesproken met de klankbordgroep (zie hieronder voor meer informatie). Tijdens deze avond lichten 
medewerkers van de gemeente Almere en de aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek dit graag 
aan u toe. Ook ligt er tijdens deze avond een lijst ter inzage met daarin alle ingebrachte suggesties, wensen 
en ideeën.  

 
Datum : donderdag 19 juli 2018 
Waar : Gebiedskantoor, Straat van Florida 12, 1334 PB Almere Buiten 
Tijdstip : vrij inlopen tussen 18.30 en 20.30 uur 

 
Klankbordgroep fase 1 
Tijdens het groot onderhoud werken wij met een klankbordgroep, waar bewoners uit uw buurt in zitten. 
Het doel van deze groep is terugkoppeling uit de buurt te krijgen of het uitwerken van het ontwerp en de 
uitvoering naar wens verloopt. Inmiddels hebben meerdere mensen uit de buurt zich aangemeld voor de 
klankbordgroep van fase 1. 
 
 
 

Aan de bewoner(s) van dit adres 
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5-7-2018 
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Zelf aan de slag in uw buurt 
U kunt ook meedoen tijdens het groot onderhoud. We bieden bewoners de mogelijkheid om zelf een deel 
van de openbare ruimte te adopteren en te onderhouden. In ruil hiervoor krijgt u een mooiere en betere 
inrichting terug. Dat kan gaan om een nieuw speeltoestel, bankje of bloembakken. Wilt u meer weten kijk 
dan op www.regenboogbuurt.info/zelfbeheer of kom langs op  de inloopavond.  
 
Wat verwachten we van u? 
Om straks de uitvoering van het groot onderhoud soepel te laten verlopen, is het van belang dat u voor de 
start van de werkzaamheden uw erfgrens vrij maakt en houdt. Daarmee bedoelen we de scheiding tussen 
het openbaar gebied en het terrein dat bij uw woning hoort. Er mag niks op, boven of over deze erfgrens 
heen hangen. Het gaat hier bijvoorbeeld om overhangende struiken, schuttingen, hekjes, bielzen of 
bloembakken. Ook andere materialen of spullen die in het openbaar gebied staan, moeten voor de start van 
de werkzaamheden zijn verwijderd. Kunt u niet aan dit verzoek voldoen? Neem dan contact op met Miriam 
Geurts, de wijkregisseur van de gemeente, om in overleg tot een oplossing te komen. Stuur een e-mail naar 
info@almere.nl o.v.v. Miriam Geurts of bel met 14 036. 
 
Planning 
We verwachten in oktober 2018 te starten met de eerste zichtbare werkzaamheden in uw buurt. Op 
donderdag 4 oktober, vlak voor de start van de werkzaamheden, organiseren wij nog een derde 
inloopavond. Tijdens deze avond presenteren we een aantal praktische zaken zoals bereikbaarheid, 
parkeren en dergelijke aan u. 
 
Repareren van foutieve rioolaansluitingen 
Uit onderzoek naar de waterkwaliteit van de vijvers in de Regenboogbuurt is gebleken dat er onbedoeld 
huishoudelijk afvalwater terecht kan komen in het water. Er bestaan circa 20 locaties in fase 1 waar 
mogelijk sprake is van een “foutaansluiting”. Dit betekent dat het riool foutief is aangesloten, waardoor 
huishoudelijk afvalwater niet in het riool, maar in het oppervlaktewater in de buurt geloosd wordt. De 
gemeente en Dusseldorp gaan voor de start van het groot onderhoud deze aansluitingen verder 
onderzoeken en waar nodig repareren. Deze werkzaamheden staan gepland vanaf de eerste week van 
september 2018. Wilt u meer weten hierover? Kijk dan op www.regenboogbuurt.info/foutaansluiting.  
 
Op de hoogte blijven?  
Meer informatie over het groot onderhoud in de Regenboogbuurt is te vinden op: 

 Website: www.regenboogbuurt.info  

 Facebook: www.facebook.com/goregenboogbuurt  
 
Contactpersoon 
Heeft u vragen over het groot onderhoud van de Regenboogbuurt? Dan kunt u contact opnemen met 
uitvoerder Jan Buitenhuis van Dusseldorp. U kunt hem bereiken via e-mail: vragen@regenboogbuurt.info. 
 
Wij zien u 19 juli graag op de inloopavond en kijken uit naar een prettige samenwerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ruurt Geskes     Eelco Ovinge 
Projectmanager      Projectleider  
Gemeente Almere    Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek  
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