
 

 
 

 

 

Onderwerp : Bewonersbrief n.a.v. inloopavond over locatie bouwkeet  

Ons kenmerk : 6319534 

 

 
Geachte bewoners, 
 
  
Dinsdagavond 5 maart hebben we als gemeente een bewonersavond georganiseerd voor de omwonenden 
van o.a. de Siennastraat om in gesprek te gaan over de geplaatste bouwkeet in de groenstrook tegenover 
de Deen supermarkt. 
 
De keet staat op deze plek omdat dit een centrale locatie in de buurt is voor bewonersactiviteiten in het kader 
van het groot onderhoud en ten behoeve van de voorbereidingen van de bouwactiviteiten. 
Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de locatie en hun verontwaardiging uitgesproken over het 
gebrek aan communicatie vooraf door de gemeente. 
  
De gemeente erkent dat er niet zorgvuldig met de bewoners is gecommuniceerd en heeft daar nogmaals haar 
excuses voor aangeboden.  
De bezwaren van de bewoners die op de avond naar voren kwamen waren de volgende: 

- Afname van hun woongenot (mede door de lange duur van de plaatsing) 
- Zorgen over de veiligheid op het kruispunt en bij de bushalte 
- Zorgen over toename van de parkeerdruk in de straat 

Daarnaast gaven de 25 aanwezige bewoners aan dat OBS het Spectrum of het Stadhuis prima gebruikt kunnen 
worden voor bewonersavonden, daar is deze keet wat hen betreft niet voor nodig. 
  
Wij hebben de bezwaren gehoord en geconcludeerd dat de verplaatsing van de bouwkeet de enige optie is. 
Om dit te realiseren gaan we met spoed een aantal alternatieve locaties bekijken. De afspraak met de buurt 
is dat zes weken hier een redelijke termijn voor is. We zullen ons tot het uiterste inspannen om dit te halen. 
We willen echter niet dezelfde communicatiefout maken op de nieuwe locatie; het proces moet zorgvuldig 
verlopen. We vragen daarvoor uw begrip. 
  
De komende zes weken zal het spreekuur op de huidige locatie gewoon doorgaan, zoals met u is besproken. 
In nieuwe brieven aan de buurt over bewonersavonden zullen we een andere locatie benoemen.  
  

Aan de bewoner(s) van dit adres 
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Deze brief zal verspreid worden in de straten rondom de keet, geplaatst worden op de website van het groot 
onderhoud Regenboogbuurt en op Facebook. 
 
  
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Nieboer 
Projectmanager Gemeente Almere 


