
# Straat Groen Wegen & andere Infra Watervoorzieningen Opmerking bouwteam Datum opmerking 

1 Albaststraat Graag de populieren aan de 

Albaststraat weg. Ze worden te hoog, 

nemen licht weg in huis en van de 

zonnepanelen.

Worden geen bomen gekapt voor zonnepanelen. Dan blijven er geen bomen over. Maart '18

2 Albaststraat Meer parkeerplaatsen en een hek/haag om 

de nieuwe speeltuin bij de Vissteiger.

Parkeerplaatsen worden bekeken en waar kan verlengd langs de Albasstraat.

De Vissteiger valt in het project 'Merdiaanpark'. Hier zijn ook reeds speeltoetstellen nabij 

geplaatst.

Maart '18

3 Albaststraat Goed overleg met de bewoners waar de 

centrale afval voorzieningen komen. 

Afdeling stadsreiniging heeft deze plekken bekeken en worden aangepast. Maart '18

4 Albaststraat Krijgt de Regenboogbuurt led-straat 

verlichting?

Dit volgt. Is geen onderdeel van deze werkzaamheden. De kappen kunnen naderhand 

worden vervangen. Gebeurt in andere wijken bijv. ook al.

Maart '18

5 Albaststraat Er zijn veel woningen met 2 of meer auto's, 

nu wordt het gras kapot gereden en is het 

erg modderig tegenover huisnummer 7/9/11 

aan de Albaststraat is dit goed te zien. Extra 

parkeervoorziening is wenselijk.

Langs de Albaststraat wordt bekeken waar er meer parkeerplaatsen kunnen worden 

aangelegd.

Maart '18

6 Albaststraat Worden de fietspaden/bruggen in het 

Meridiaanpark ook meegenomen of is dat 

een ander project?

Deze kunstwerken vallen onder het project 'Meridiaanpark'. Maart '18

7 Albaststraat Ik zou het fijn vinden als er in de gehele 

Regenboogweg aan beide zijden een trottoir 

is. Bij sommige huizen is dat nu niet zo.

Het aantal voetpaden zal in de nieuwe situatie niet worden uitgebreid, omdat er in 

verband met hittestress zoveel mogelijk groen in de wijk dient te zijn. 

Maart '18

8 Albaststraat Wanneer wordt er een besluit 

genomen over het aanbod voor de 

tuinen/opritten die op een ander niveau 

komen, en wat zijn de kosten?

Dit volgt tijdens de uitvoering. Eventuele kosten kunnen dan ook worden kortgesloten. Maart '18

9 Albaststraat Aanplant van nieuwe bomen in het 

Meridiaanpark.

Het Merdiaanpark wordt apart bekeken. Doel is om het helemaal opnieuw in te richtten. 

Hierover ontvangt u t.z.t. bericht.

Maart '18

10 Albaststraat Betere drempel. Drempels wordt worden aangepast naar de nieuwe richtlijnen. Maart '18

11 Albaststraat Gescheiden voetgangers en 

Parkeerplaatsen Regenboogweg.

Afscheiding wordt aangelegd door middel van een trottoir band. Maart '18

Overzicht Reactie formulieren - Groot Onderhoud Regenboogbuurt fase 1

Hieronder staan de ideeën en suggesties van bewoners die tijdens de inloopavonden voor de Regenboogbuurt of via 

mail/melding zijn binnengekomen voor het groot onderhoud Regenboogbuurt. We hebben de vragen per straat 

gebundeld en alfabetisch geordend. In het projectteam hebben we alle ideeën en suggesties doorgenomen en bekeken 

of we deze mee kunnen nemen in het ontwerp voor het groot onderhoud. Een groot aantal ideeën nemen we mee in 

het ontwerp, maar helaas kunnen we niet alles doen. Criteria zijn bijvoorbeeld technische en financiële haalbaarheid. 

 

In de rechter kolom staat onze reactie op de suggesties en ideeën. We hebben gezien dat sommige ideeën door 

meerdere bewoners zijn aangedragen. In die gevallen hebben we één reactie gegeven. Houd er rekening mee dat de 

antwoorden over de inrichting van de openbare ruimte ‘voorlopig’ zijn.



12 Albaststraat Parkeerplaatsen Albaststraat 29-51 

doortrekken.

Deze worden doorgetrokken. Maart '18

13 Albaststraat Verlichting van plantsoen Albaststraat. 

Fietspad is tegenwoordig doorgaande 

"snelweg". Onverlicht langs waterkant staan 

bankjes op de Vissteiger en deze bankjes in 

de avond veel overlast en zelf drugshandel.

E.e.a. valt buiten onze werkzaamheden. Is het project 'Merdiaanpark'. Oktober '17 deel 2

14 Albaststraat Langs waterkant staan bankjes. Op de 

vissteiger en deze bankjes in de avond veel 

overlast en zelf drugshandel.

Overlast kan gemeld worden bij de wijkregisseur. Oktober '17 deel 2

15 Albaststraat Parkeerplaatsen Albastraat 33-43 gelijk aan 

29-33 en 45-51.

Parkeerplaatsen hervedelen en worden verlengd. Oktober '17 deel 2

16 Albaststraat Aan de Albaststraat tussen de 

Regenboogweg en de Prismastraat is aan 

de zijde van het grasveld op een aantal 

plekken open verharding (grasstenen) 

aangebracht waar men kan parkeren. Is het 

mogelijk dat hier verharde parkeerplaatsen 

komen over de lengte van de Albaststraat, 

of dat ze in iedere geval iets breder worden 

aangebracht omdat het grasveld is verzakt 

en uitstappen aan die zijde lastig is.

Zie bovenstaande opmerking. Oktober '17 deel 2

17 Beigepad 1 Richtingsweg - Regenboogweg → 

Paletlaan

Worden geen 1-richtingen ingesteld in de wijk. Maart '18

18 Beigepad Parkeren gelijk met de weg ipv op de stoep 

(Regenboogweg).

Afscheiding wordt aangebracht d.m.v. een oploopband. Maart '18

19 Beigepad Parkeren zijstraat op Regenboogweg 

schuin.

Niet mogelijk ivm ruimte /2-richtingsweg niet mogelijk. Maart '18

20 Beigepad Bomen Regenboogweg weglaten of 

andere.

De bomen worden behouden langs de Regenboogbuurt i.v.m de structuur in de wijk. Maart '18

21 Chamoisstaat Chamoisstraat "even zijde", suggestie om 

de opritten waar ze in het "openbaregras" 

zijn gelegd, één of twee tegels breder te 

maken zodat er twee auto"s naast elkaar 

kunnen. Eigen oprit blijft open voor 3 kliko"s, 

fietsen etc.

In verband met klimaatadaptie en hittestress wordt er zoveel mogelijk groen 

aangebracht in de wijk. In dat kader zal er geen extra bestrating in de wijk worden 

aangelegd. Hiervoor is gekozen, omdat infiltratie essentieel is voor hittestress en dit het 

beste gerealisseerd kan worden in het 'groen'. 

Maart '18

22 Chamoisstaat Voordeel 2 = minder auto"s op straat. Maart '18

23 Chamoisstraat Opritten breder maken, zodat je makkelijker 

twee auto's op de oprit kan zetten, of aan de 

even huisnummers kant, de bestrating 

breder maken zodat er twee auto's naast 

elkaar kunnen staan.

In openbaar gebeid geen optie! (is geen beleid / uitgangspunt is verharding te 

verminderen).

Oktober '17 deel 2

24 Chamoisstraat De openbare oprit aan de even kant van de 

straat zouden iets verbreed moeten worden 

zodat er twee auto's naast elkaar 

geparkeerd kunnen worden. Dit maakt het 

makkelijk om de twee auto's bij het eigen 

huis te parkeren. Daardoor wordt het gras 

minder kapot gereden.

Oktober '17 deel 2



25 Chamoisstraat De vakken voor de bakken duidelijker 

zichtbaar maken.

Locaties worden minder en naar de zijkanten gebracht (niet meer in het midden van de 

straat). Daarnaast wordt deze voorzien van een bord of tegel.

Oktober '17 deel 2

26 Chamoisstraat Iets vaker de straatlantaarns en 

straatnaamborden schoonmaken. Extra 

controle op het al dan niet werken van de 

straatlantaarns. 

Dat is het werk van 'DVO schoon' (valt buiten onze werkzaamheden). Oktober '17 deel 2

27 Chamoisstraat We willen de bomen graag behouden 

in onze straat. Er komen mensen 

vanuit de hele wereld om in het 

voorjaar foto's te maken.

Bomen zijn negatief beoordeld, en worden vervangen door nieuwe bomen waar 

mogelijk.

Oktober '17 deel 2

28 Chartreusestraat Chartreusestraat : De stoep loopt direct 

langs het raam van de woning (binnen 2 

meter) kan deze verlegd worden d.m.v 

woning-hek-groen-weg. Juridisch : minimaal 

2 meter van de woning ? 

De voetpaden langs de 'villa-straten' vervallen. Maart '18

29 Chartreusestraat Voor onze woning is een stukje groen 

(gras) zonder boom vanwege het 

containerinzamelingstuk. Graag 

zouden wij dit zelf willen onderhouden. 

We denken aan gras i.c.m bijen 

lokkers zoals lavendel in het midden 

(ronde vormen woning). Dit willen wij 

zelf onderhouden. Wens is zonder 

boom.

I.v.m. het thema hittestres worden deze groenstroken gebruikt / heringericht t.b.v. het 

opvangen van regenwater.

De containeropstelplaats gaat hier weg, deze gaan uit de straten naar de uiteinden.

Maart '18

30 Chartreusestraat Het zou fijn zijn als er ondergrondse 

afvalcontainers komen zodat de 3 soms 4 

containers uit het straatbeeld zijn.

E.e.a. wordt met Stadsreiniging afgestemd. Momenteel staat het niet op de planning om 

meer ondergrondse containers aan de wijk toe te voegen. 

Oktober '17 deel 1

31 Chartreusestraat Graag kleuren handhaven en bouwkundige 

profielen.

Kleuren woningen vallen buiten onze werkzaamheden. Daarnaast worden daar waar 

nodig i.v.m. de afwatering aangepast.

Oktober '17 deel 1

32 Chartreusestraat Ik zou graag zien dat in de Chartreusestraat 

geen auto's op het gras zouden parkeren. Ik 

zou graag willen deelnemen in de 

klankbordgroep.

Bestaande parkeerplaatsen worden gehandhaafd. Meer p-plaatsen is niet mogelijk 

i.v.m. opslag regenwater in groenstroken (themateam hittestres).

Oktober '17 deel 1

33 Chartreusestraat Snelheid auto's te hoog. Super grote 

vrachtwagens door de straat.

E.e.a. moet begaanbaar zijn voor de nood- en hulpdiensten (grote brandweerwagens). 

Hierdoor kunnen er ook vrachtauto's inrijden. Wordt getracht tegen te gaan met 

drempels / plateau's.

Oktober '17 deel 1

34 Chartreusestraat Graag straatprofiel handhaven, foutparkeren 

handhaven, kleuren handhaven. Graag 

neem ik deel aan de klankbordgroep.

Profiel blijft grotendeels hetzelfde. De voetpaden verdwijnen echter en de 

groenstrookjes worden ingericht om hemelwater te kunnen opvangen. Fout parkeren 

wordt hierdoor ook tegen gegaan.

Oktober '17 deel 1

35 Chartreusestraat Graag niet meer parkeren op groenstroken 

aangezien er voldoende P-plekker zijn.  Erg 

veel busjes en aanhangwagens en terwijl er 

aan de rand voldoende plekken zijn. 

- In de straten graag de honden aan de lijn 

en ivm ongelukjes poepzakjes op de 

hoeken.

Is enerzijds gedrag bewoners. Groenstroken worden aangepast t.b.v. opvangen 

regenwater, hierdoor wordt parkeren in groenstroken ook voorkomen (is niet meer 

mogelijk).

Gemeente is met nieuw honden-beleid bezig.

Oktober '17 deel 2



36 Chartreusestraat Behoud van groenstroken voor een 

mooie wijk maar ook voor een 

duurzaam Almere, i.v.m water afvoer 

en hittestress.

Groen stroken worden gehandhaafd en waar nodig aangepast voor het opvangen / 

infiltreren van regenwater (i.v.m. hittestress-thema).

Oktober '17 deel 2

37 Geen adres Kruisingfietspad Der Kinderenpad en Gerrid 

Schultepad gevaarlijk in bloeiperiode door 

omvangrijke begroeiing treurwilg op de 

hoek.

Opnieuw opgeschoond in Project Meridiaanpark. Maart '18

38 Geen adres Groenestrook tussen Albaststraat 

vanaf Rode Donders tot aan 

Albaststeigers is een modderpoel, 

Graag egaliseren en voorzien van 

grasmat.

Ophogen onder bomen gaat niet i.v.m. gronddruk op de wortels van de bomen, tevens 

is dit een opvang van regenwater. Opnieuw egaliseren en inzaaien wordt bekeken.

Maart '18

39 Hennahof Meer groen : hulp bijv. materialen voor 

groene daken.

Op de info-avond is hierover informatie te verkrijgen. Maart '18

40 Hennahof Meer recreatief faciliteiten, ook 

voor oudere  bijv. water fietsen, 

roeibootjes, rondvaartboten.

Faciliteiten m.b.t. watergerelateerder onderdelen zoals u noemt vallen buiten dit project. 

De watergangen zijn in het beheer van het waterschap.

Maart '18

41 Hennahof Collectief voor zonnepanelen op de school 

(Spectrum) en de Deen

Theehuisje in Meridiaanpark en andere 

parken (supermarkt).

De werkzaamheden m.b.t. de school zijn we mee bezig. Dat wordt een apart project 

gezamenlijk met het schoolplein. 

Een theehuisje in het meridiaanpark is niet mogelijk i.v.m. het bestemmingsplan van dit 

gebeid. Het park wordt wel bekeken en opnieuw ingericht.

Maart '18

42 Hennahof Groenedaken op eigen huis : 

Informatie op dakterras in combi met 

zonne cellen?

Informatie kan u hierover tijdens de info-avond en t.z.t. op de site 

www.regenboogbuurt.info vinden.

Maart '18

43 Hennahof In de zomer is er een inloop geweest in het 

Spectrum in de Regenboogbuurt. Daar zijn 

de eerste schetsen van de planning 

opgehangen. Daar heb ik toen al laten weten 

dat ik het raar vind dat de planning voor 

groot onderhoud aan het Hennahof in 

tweeën wordt gesplitst en ook nog wel in 

fase 1 en fase 4. Dat geeft toch geen pas?

E.e.a. is aangepast. Geheel Hennahof valt nu in fase 1. Oktober '17 deel 1

44 Hennahof Het project is opgeleverd met verlichting in 

de vijver. Dat staat zelfs in de vvv gids. Kan 

dat meegenomen worden in het 

grootonderhoud?

Er lopen gesprekken met de bewoners over de Hennahof. Oktober '17 deel 1

45 Hennahof Wanneer de huidige gesplitste planning 

wordt aangehouden, zou het zo kunnen zijn, 

dat de ene helft drie jaar eerder 

onderhouden is en intussen 4 á 6 cm 

verzakt, voordat de andere helft aan de 

beurt is. In totaal hebben we een 

oppervlakte van 2000m2, hoe gaan we 

daarmee om? 

Oktober '17 deel 1

46 Hennahof Auto's komen hard aanrijden vanaf de 

Regenboogweg en gaan hard de bocht om 

de Pigmentstraat. 

Suggesties: Stoeprand omhoog of 

obstakels, drempels begin van de straat.

Hiervoor wordt een plateua aangebracht. Oktober '17 deel 1



47 Hennahof Persoonlijk vond ik de informatievoorziening 

onduidelijk. Ik had een brief van de 

gemeente verwacht (net zoals fase 2-4) met 

globale planning en indeling v.d. fases. De 

flyer had ik niet als 'officiele' informatie 

opgevat. Eerdere een uitgave van de 

beweging in de Regenboogbuurt voor het 

behoud van de kleuren. Het is toch een 

belangrijk project om de betrokken 

bewoners goed te informeren. 

Informatievoorziening loopt nu gezamenlijk met de aannemer.

Actuele informatie kunt u vinden op www.regenboogbuurt.info

Oktober '17 deel 1

48 Hennahof Behandel het Hennahof als één geheel (niet 

1 in fase 1 & 1 in fase 4). Het is één project, 

ontworpen als gespiegeld geheel. Of beide 

gedeelten in fase 1 of beide in fase 4. We 

proberen het Hennahof als bindend geheel 

te promoten en zorg te dragen voor één 

samenhangend uiterlijk. Met name de twee 

hoven, uniform uiterlijk in bomen en 

inrichting, één behandeling komt deze 

strategie ten goede.

E.e.a. is nu aangepast en 1 fase. Oktober '17 deel 1

49 Hennahof Werking riool wordt bekeken en geborgd.

De bomen welke goed zijn qua kwaliteit en levensduurverwachting blijven staan.

Langsparkeervakken bij de Prismastraat blijven behouden.

Oktober '17 deel 1

50 Hennahof Graag integrale aanpak om de 

hekken, om de tuinen uniform mee te 

verhogen.

Daar waar nodig worden de hekken in de uitvoering meegenomen. Oktober '17 deel 1

51 Hennahof Daarnaast hebben we het probleem van de 

hekken aan de straatkant, die onze 

achtertuinen zijn. Er staan veel heggen en 

schuttingen tegen de hekken aan. Hoe gaat 

u daarmee om?

Er worden gesprekken gevoerd hierover met de bewoners van de Hennahof. Oktober '17 deel 1

52 Hennahof Graag struiken of beplanting plaatsen in 

verlengde van parkeerplaats stoplicht 

busbaan Hennahof om het illegaal parkeren 

tegen te gaan.

Groenplan wordt bekeken en waar nodig aangepast. Oktober '17 deel 1

53 Hennahof Worden de kruipruimtes in de Hennahof ook 

opgehoogd? 

Nee, dit is eigen terrein / voor de bewoners zelf. Oktober '17 deel 1

54 Hennahof Wanneer de huidige gesplitste planning 

wordt aangehouden, zou het zo kunnen zijn, 

dat de ene helft drie jaar eerder 

onderhouden is en intussen 4 á 6 cm 

verzakt, voordat de andere helft aan de 

beurt is. In totaal hebben we een 

oppervlakte van 2000m2, hoe gaan we 

daarmee om? 

Is nu 1 fase Oktober '17 deel 1

55 Hennahof Verbeteren van de huisnummerbordjes 

(richting). Gaat nu vaak mis, bezorgers 

kunnen het huisnummer niet vinden.

Apart project, dit wordt separaat door de Gemeente opgepakt. Oktober '17 deel 1

56 Hennahof Wij zouden voor willen stellen, om Klein 

India tegelijk in groot onderhoud te nemen 

en wel in fase '3.1'.  

Is nu 1 fase Oktober '17 deel 1



57 Hennahof Oktober '17 deel 1

58 Ivoorstraat Ik woon in de Ivoorstraat (oneven 

nummers). De grasveldjes bij ons voor 

de deur grenzen te dicht tegen de oprit 

aan. Daardoor rijd je de hoeken van 

het gras kapot tijdens in- en 

uitparkeren. Ik zou graag de 

grasveldjes kleiner zien.

Deze hoekjes zijn besproken, maar worden niet verbreed. Opritten zijn breed genoeg en 

op deze breedtes vergund.

Maart '18

59 Ivoorstraat De bomen in de straat verliezen in de 

herfst heel veel oranje besjes. Dat 

veroorzaakt veel troep en vogelpoep. 

Als de bomen er toch uitgehaald 

worden, dan misschien bomen die 

voor minder overlast zorgen?

Overlast i.v.m. besjes, bladeren en/of bijv. geur zijn geen redenen om bomen te 

kappen. Op basis van de levensduur en kwaltieit van de bomen wordt gekeken of ze 

weg moeten.

Maart '18

60 Ivoorstraat Graag tijdig aangeven hoe of wat met de 

zwarte hekjes?

De hekjes worden waar nodig meegenomen tijdens het werk. E.e.a. volgt ook nog in 

een nieuwsbrief die wordt verspreidt.

Maart '18

61 Ivoorstraat Moeten de planten uit de voortuin? De voortuinen vallen buiten de werkzaamheden. Doel is dat niet alle voortuinen moeten 

worden opgehoogd. Dit kan u navragen tijdens de infoavonden en volgt nog uitleg in een 

nieuwsbrief die nog wordt verspreidt.

Maart '18

62 Ivoorstraat Parkeerplaatsen herindelen zou wel 

wenselijk zijn.

Parkeerplaatsen worden heringericht en waar mogelijk beter verdeeld. Maart '18

63 Ivoorstraat Verlichting fietspad Meridiaanpad 

aanleggen.

Is aandachtspunt maar valt buiten onze werkzaamheden. Wordt doorgegeven aan de 

gemeente.

Maart '18

64 Ivoorstraat Speeltuin bij Vissteiger. De Vissteiger valt in het project 'Merdiaanpark'. Hier zijn ook reeds speeltoetstellen nabij 

geplaatst.

Maart '18

65 Ivoorstraat Riool mee ophogen om 

aansluitbreuk te voorkomen. 

Ivoorstraat ophogen naar 

oorspronkelijk niveau, ivm 

blootligging fundering, afwatering 

onliggende gebeiden, 

afscheidingshekjes mee 

ophogen, zand/grond van 

aanemer beschikbaar voor 

ophogen tuin (hoeft niet 

kosteloos) duidelijk planning, 

geen ondergrondse afval 

inzameling, geen lantern paal 

midden op parkeerplaats.

De putdeksels en kolken worden mee opgehoogd zodat de aansluitingen goed blijven.

Daar waar kan gaan we ophogen. Zand/grond is t.z.t. via de aannemer te verkrijgen.

Planning kunt u inzien op www.regenboogbuurt.info

Maart '18

66 Ivoorstraat Gelijk aantal parkeerplaatsen gelijk houden, 

huidige spelvoorziening behouden.

Parkeerplaatsen blijven minimaal in aantal gelijk. Daarnaast worden speelvoorzieningen 

behouden.

Maart '18

67 Ivoorstraat Led verlichting, elektrakabel verzwaring ivm 

gasvrij over 10 jaar.

Led verlichting valt buiten deze werkzaamheden. Deze kunnen naderhand worden 

vervangen.

De elektrakabels verzwaren is niet nodig geven de nuts-bedrijven aan. I.v.m. de 

ontwikkelingen doen zij niks op voorhand.

Maart '18

68 Ivoorstraat Het zou fijn zijn als de zwarte hekjes 

(tuinafscheiding) aan de straatkant mee 

opgehoogd worden.

Hekjes worden waar nodig tijdens de uitvoering meegenomen. Oktober '17 deel 2

69 Ivoorstraat Wordt overstekend groen boven de 

openbare ruimte verwijderd? Wie 

wordt er aangesproken?

Bomen aan deze zijde worden verwijderd en deels nieuwe teruggeplaatst. Oktober '17 deel 2



70 Ivoorstraat  De parkeerplaatsen (alle) zouden met 

"open" stenen aangelegd kunnen worden.

Verharding wordt bekeken in het kader van Circulaire Economie en duurzaamheid. Oktober '17 deel 2

71 Kakistraat Huidige locatie kabelbaan inzetten voor een 

buiten "workout" gedeelte Basis fitness/work-

out toestellen voor sporters 

(hardloper/trimmers). 

De locatie van de kabelbaan ligt buiten ons werkgebied. Dit valt in het werk 

'Meridiaanpark'. Opmerking wordt doorgegeven aan de projectleider van dat werk.

Maart '18

72 Kakistraat Wat gebeurt er met de riolering 

in de Kakistraat. Bij enkele 

woningen is de riolering in de 

straat aangepast na problemen. 

A.u.b de riolering bij het groot 

onderhoud vervangen.

De riolering wordt in het ontwerptraject bekeken en gecheckt. Waar nodig worden er 

werkzaamheden uitgevoerd.

Maart '18

73 Oranjegeelstraat Wij wonen in Regenboogbuurt waar de 

prachtige bomen op elke straat staan 

en dat vinden wij ontzettend fijn. 

Helaas ontwikkelen de bomen soms 

hele lange en sterke wortels, wij 

hadden een boom voor ons huis met 

zo een sterke wortels dat die onze 

riolering door is gegroeid. Wij hadden 

daardoor een ernstige verstopping 

meegehaakt en de boom weggehaald 

moest worden; oplossing graag!

De bomen in de Oranjegeelstraat worden vervangen, aangezien de kwaliteit en 

levensduur van deze bomen als slecht zijn ondervonden.

Nieuwe bomen worden er geplant op locaties welke geen overlast geven m.b.t. de 

ondergrondse leidingen.

Maart '18

74 Oranjegeelstraat Liefst de straat zo houden, ook wat de 

indeling betreft. Bomen zijn prima.

De indeling zal grotendeels worden gehandhaafd. Enkele bomen zijn van slechte 

kwaliteit en worden vervangen. Daarnaast vervallen de voetpaden en worden de 

groenstroken opnieuw ingericht i.v.m. de steeds heviger wordende regenbuien.

Maart '18

75 Paardebloemstraat Bewoners komend vanuit de Bloemenbuurt 

vanaf de Paardebloemstraat gaan vaak met 

een rolator via de Regenboogweg naar de 

supermarkt. De stoepen in de bloemenbuurt 

zijn breder gemaakt tijdens het groot 

onderhoud en zij zien graag ook de stoepen 

bij de Regenboogbuurt breder. 

Er wordt gekeken waar dit mogelijk is. Maar nieuwe normen qua afmetingen passen 

moeilijk in de bestaande ruimte t.o.v. bijv. de bestaande bomen en nog benodigde 

ruimte voor de parkeerplaatsen en de rijbaan.

Eenrichting biedt daarbij geen extra ruimte t.o.v. de nieuwe normen.

Oktober '17 deel 1

76 Paletlaan Opstelplaats container Chartreusestraat 

tegen tuin Paletlaan 65 aan, word niet 

gebruikt. Precies tegenover is ook een 

opstelplaats die wel gebruikt word. 

Opstelplaats die niet gebruikt, wordt dat 

door gras vervangen?

In overleg zijn de container-plaatsen bekeken en op tekening gezet. Er vervallen een 

aantal plaatsen.

De ondergronse container bij u wordt verwijderd en elders herplaatst.

Maart '18

77 Paletlaan Papier en glascontainer op Paletlaan graag 

verwijderen. Zowel in huis als in de tuin 

kijken wij hier constant op. Er zijn betere 

plaatsen te bedenken voor deze containers.

Maart '18



78 Paletlaan Veel bewoners hebben zelf al een papier 

container. Indien ieder huishouden deze 

container heeft, kan de papier container 

zowiezo verwijderd.

Maart '18

79 Paletlaan Na een regenbui loopt het water 

in de tuin niet voldoende weg. 

Het grasveld achter en in zijtuin 

is heel drassig met grote 

plassen-waarvan het lang duurt 

voordat water weglopen is.

Deels ook eigen verantwoordelijkheid i.v.m. voldoende 'losse grond' .

Daarnaast wordt hier na gekeken i.v.m. de werking van de drainage te controleren.

Maart '18

80 Paletlaan Water bij Robijnplantsoen staat 

ook hoog tevens de Vaart.

Maart '18

81 Paletlaan Kruipruimte is niet droog- 

vochtig, eerder was kruipruimte 

wel droog.

Maart '18

82 Paletlaan Picknick banken/tafels (beton) in/rond het 

park bij de speeltuin. In het park ook een 

voetbal veldje voor de 8-12 jaar omdat de 

courts op de Evenaar te ver zijn.

Het Merdiaanpark wordt opnieuw bekeken en is de bedoeling dat deze geheel wordt 

aangepakt.

Hierover ontvangt u t.z.t. apart bericht.

Maart '18

83 Paletlaan Verlichting niet in het park ivm 

hangjongeren/dealers.

Zie hierboven. Verlichting wordt waarschijnlijk niet aangebracht in het park. Maart '18

84 Paletlaan Is het mogelijk om leveranciers van DEEN 

toestemming te geven over de busbaan 

(Evenaar naar Deen) te laten gaan ?

Nee, dat is niet mogelijk en is geen beleid.

Er wordt wel met Deen overlegd of er andere mogelijkheden zijn.

Maart '18

85 Paletlaan Veel minder overlast voor bewoners, minder 

belasting van de normale wegen en 

mogelijkheid om middels 

éénrichtingsverkeer meer parkeerplaatsen 

te creéren.

Maart '18

86 Paletlaan éénrichting maken bij Robijnplantsoen 2.                  Er worden geen éénrichtingen ingesteld. Het Robijnplantsoen wordt wel verbreed met 

grasstenen.

Oktober '17 deel 1

87 Paletlaan Dit pad - het Kakipad - heeft nergens een 

naam en geen straatnaambordje. Ook 

Google Maps kent het pad niet als zodanig.

Gemeente gaat naam/locatie checken. Oktober '17 deel 1

88 Paletlaan Wij zouden het een goed idee vinden 

om de struikjes met de gele bloemen 

in de Paletlaan te vervangen door een 

andere soort struikjes omdat de 

huidige struikjes een indringende geur 

afgeven, vooral als ze vochtig zijn.

Afhankelijk van de hoeveelheid ophoging wordt bepaald of de struiken moeten worden 

verwijderd. Echter is de geur geen argument voor de groen-opzichters om deze weg te 

halen.

Oktober '17 deel 1

89 Paletlaan Papier en glascontainer die op de Paletlaan 

staan, verplaatsen naar een beter 

bereikbare plaats.

Deze worden in overleg met Stadsreiniging verplaatst. Oktober '17 deel 1

90 Paletlaan Gèèn parkeerplaatsen op de Paletlaan ter 

hoogte nr 65

Nee, bestaande blijven gehandhaafd. Oktober '17 deel 1



91 Paletlaan Speelhuisje is weggehaald. In Meridiaanpark is één herplaatst. Het gebied tussen de Siennastraat/Zwavelgeelstraat 

en Prismastraat/Hennahof wordt nog bekeken. Hierover volgt nog informatie.

Oktober '17 deel 1

92 Paletlaan Speeltoestellen van duurzaam en 

gerecycled materiaal. 

Oktober '17 deel 1

93 Paletlaan Een nieuw speelplekje, er komen zoveel 

mensen met kinderen uit de buurt hier 

spelen en ze missen het speelplekje voor de 

kleinere kinderen.

De toestellen worden in het Meridiaanpark herplaatst. Zie ook opmerking hierboven. Oktober '17 deel 1

94 Paletlaan De bomen direct langs de weg (aan de 

Meridiaanpark zijde) kunnen wellicht 

een stuk meer het park in.

Nee, blijven staan. Dit valt onder het project 'Merdiaanpark'. Oktober '17 deel 1

95 Paletlaan Graag rand langs weg mee ophogen, deze 

is aan de kant van het Meridiaanpark erg 

verzakt. Zorgt voor gevaarlijke situaties.

Profiel en afwatering wordt opnieuw bekeken en heringericht met hoogteverschillen 

welke volgens de richtlijnen toegankelijk/geschikt zijn.

Oktober '17 deel 1

96 Paletlaan Graag groenstrook op stoep verleggen 

naar direct voor de huizen. Stoep 

langs weg laten lopen, zorgt voor 

minder inkijk., meer privacy.

Nee, past niet in oorspronkelijke ontwerp visie. Ook liggen hier de kabels en leidingen in 

de grond. De bedrijven willen deze niet geheel in/onder de groenstrook hebben liggen.

Oktober '17 deel 1

97 Pigmenthof 1 richtingsverkeer Prismastraat eindiging in 

Pigmentstraat.

Worden geen éénrichtingswegen toegepast in de wijk. Maart '18

98 Pigmenthof Afwatering schuurtjes. Ze zijn gecontroleerd en gecheckt: de schuurtjes zijn aangesloten. Maart '18

99 Pigmenthof Platen langs de muren i.v.m verzakkingen 

langs de Prismastraat is het al gedaan en 

met success.

In groot onderhoud passen we waar nodig kopgevelplaten toe. Maart '18

100 Pigmenthof Heuvels svp in stand houden ivm overlast 

voetballende jongeren. Destijds besproken 

met de wijkregisseur. In overleg zijn toen de 

heuvels geplaatst en voetbalveld aangelegd.

De inrichting van het Pigmenthof wordt nog verder uitgewerkt, daarbij wordt er rekening 

gehouden met de oude inrichting. 

Oktober '17 deel 2

101 Pigmenthof Beukenhaag aan de zijkant van het 

huis graag in stand houden. Dit ivm 

beschadiging aan het huis als het gras 

gemaaid wordt. Dan schraapt de 

maaier over de stenen muur.

De Pigmenthof wordt overal bekeken en opnieuw ingericht rekening houdende met de 

huidige inrichting.

Oktober '17 deel 2

102 Pigmenthof Aansluiten hemelwaterafvoer op 

hoofdriool

Is gecheckt en is wel aangesloten. Oktober '17 deel 2



103 Pigmenthof Ik vind dat er te weinig groen is in 

Pigmenthof en Beigepad. De struiken 

die er staan verliezen in de winter hun 

blad, verder alleen een paar 

dennenbomen. Zou leuk zijn als er in 

het voorjaar wat 

bollen/krokussen/narcissen te zien 

zijn, of planten die bloeien, struiken die 

in de winter ook groen blijven. Is nu 

erg saai en niet aantrekkelijk om door 

het hofje te lopen.

E.e.a. wordt bekeken en waar mogelijk vergroend. Oktober '17 deel 2

104 Pigmenthof Huidige situatie is een heuvel, 

wellicht in de toekomst greppel 

aanleggen voor een betere 

afwatering. Ook tbv 

klimaatbestendigheid.

Deze mogelijkheden worden uitgewerkt. Het doel is meer groen in dit stuk en 

voorzieningen maken t.b.v. opvangen en infiltreren regenwater.

Oktober '17 deel 2

105 Pigmenthof Worden de gevelschotten niet 

vergeten? 

Nee, worden waar nodig aangebracht. Oktober '17 deel 2

106 Pigmenthof Graag zou ik het fijn vinden als een plek 

gerealiseerd wordt in de wijk voor bewoners 

(b.v. een tafel en banken) met het doel om 

meer sociale contacten met bewoners. 

Er wordt bekeken of er van de groene zone tussen de Siennastraat/Zwavelgeelstraat en 

Prismastraat/Hennahof hier een soort 'Stadspark' aan te leggen.

Oktober '17 deel 2

107 Pigmenthof Gevelschotten toepassen en 

afwatering hwa schuren 

aansluiten op riolering.

Schotten worden waar nodig toegepast. De hemelwater afvoeren in de wijk zijn 

gecheckt en zijn aangesloten.

Oktober '17 deel 2

108 Pigmenthof HWA aanbieden v.d. schuur aan de straat 

kant. nu loopt hwa recht de grond in (is 

toegezegd).

Zie bovenstaande opmerking. Oktober '17 deel 2

109 Pigmenthof Riolering inspectie uitvoeren in 

het hof (is toegezegd!).

Riolering is gecheckt in de wijk. E.e.a. is intact. Waar nodig worden reparaties 

uitgevoerd.

Oktober '17 deel 2

110 Pigmenthof Gevelschotten toepassen bij bergingen (is 

toegezegd!)

Schotten worden waar nodig toegepast. Oktober '17 deel 2

111 Pigmentstraat Verkeersveiligheid in gevaar. Via de stoep 

inparkeren. Gebeurt heel vaak.

Weinig mogelijkheden i.v.m. de beschikbare ruimte die er is. Breedtes rijbaan liggen 

vast.

Oktober '17 deel 2

112 Pigmentstraat Wat wij zouden willen is dat de 

Magentastraat éénrichtingsverkeer wordt de 

wijk in en de Pigmentstraat 

éénrichtingsverkeer de wijk uit. Bocht is 

veels te krap voor 2 richtingsverkeer. In de 

winter wordt er in de wijk niet gestrooid.

Er worden geen éénrichtingsverkeer ingesteld in de wijk. Oktober '17 deel 2

113 Prismastraat Extra verharde parkeerplaatsen bij 

Prismastraat en Albaststraat aan de 

groenzijde.

Vanuit de parkeertelling blijkt er voldoende ruimte te zijn in de gehele Regenboogbuurt. 

In de Albaststraat wordt gekeken om meer parkeerplaatsen aan te leggen.

Maart '18

114 Prismastraat Mogelijkheid tot zand of aarde voor 

voortuin en achtertuin op te hogen.

Mogelijkheid wordt geboden t.z.t. in uitvoering om tegen betaling zand en/of grond te 

verkrijgen.

Maart '18

115 Prismastraat Is er een gereduceerd tarief om 

achtertuin door bijvoorbeeld hovenier 

op te hogen?

Achtertuinen vallen buiten de werkzaamheden van het groot onderhoud. Daarvoor kunt 

u zelf een hovenier benaderen.

Maart '18

116 Prismastraat Wellicht een éénrichtingsverkeer 

Regenboogweg (in) en Prismastraat (uit).

Nee, dat is geen optie i.v.m. bereikbaarheid. Rijbaan zal er ook niet smaller op worden. Oktober '17 deel 1



117 Prismastraat Erfafschedingen zijn bij de bouw 

aan de buurt geschonken door 

de gemeente. Als er ophogingen 

plaatsvinden zal dat door één 

aannemer moeten gebeuren 

aangezien er anders 

beschadigingen ontstaan en 

uitlijn fouten optreden. Hekjes 

horen tot straatmeubilair en 

dienen goed uitgelijnd te blijven 

na ophoging.

Hekken worden waar nodig mee opgehoogd tijdens de uitvoering. Oktober '17 deel 2

118 Prismastraat Zonnebloemen ter hoogte 

Pigmentpad/busbaan daar staan sinds 

2 jaar zonnebloemen. Prachtig maar 

waarom wordt dat niet omgeploegd als 

ze zijn uitgebloeid. 

Veel zwerfafval langs het fietspad en grofvuil 

wordt er gedumpt. Bij Prismastraat ter 

hoogte van Pigmenthof.

Bewoners kunnen klachten melden bij de Gemeente via telefoonnumer 14036. Oktober '17 deel 2

119 Prismastraat Inzamelpunt voor plastic en glas en papier 

OID.

E.e.a. is op basis van beleid Stadsreiniging verwerkt in het ontwerp. Oktober '17 deel 2

120 Prismastraat aan snelheid toegepaste drempels. Drempels worden volgens de huidige richtlijnen aangebracht. Oktober '17 deel 1

121 Regenboogweg Bomen Regenboogweg te groot ander 

groen zand voor ophogen gratis ?

Bomen behoren tot de hoofdstructuur van de Regenboogweg. Maart '18

122 Regenboogweg Gras naast huis behouden, enige hulp 

financieel of qua mensen van 

Gemeente.

Het gras wordt behouden. Maart '18

123 Regenboogweg Meer schoonmaken. Het onderhoud is ook onderdeel van de opdracht en wordt momenteel ook uitgevoerd.  Maart '18

124 Regenboogweg Thuis gebracht zwart hekwerk? Hekken worden mee opgehoogd waar nodig is. Maart '18

125 Regenboogweg Bomen in Regenboogweg vervangen ! 

Vreselijk bladuitval zijn, kan veel beter!

Bomen behoren tot de hoofdstructuur van de Regenboogweg. Maart '18

126 Regenboogweg Ook bomen achter Regenboogweg 

verspreiden pluisjes.

Bomen worden niet verwijderd i.v.m. ervaren 'overlast'. Bomen in Chamoisstraat worden 

wel weggehaald i.v.m. te slechte kwaliteit en levensverwachtting.

Maart '18

127 Regenboogweg Kleuren verf van Regenboogweg 

uniform.

Kleuren woningen vallen buiten onze werkzaamheden. Maart '18

128 Regenboogweg Omzetkast voor kliko's ? In openbaar gebied worden niet van deze kasten geplaatst. Is geen beleid. 

Is ook eigen verantwoordelijkheid/ gedrag bewoners.

Maart '18

129 Regenboogweg Verzoek om het schoolplein van het 

Spectrum ook mee te nemen in het 

ophogen, het is tenslotte openbaar terrein.

De gesprekken hierover met de school zijn opgestart en wordt inderdaad meegenomen 

in het project.

Oktober '17 deel 1

130 Regenboogweg Verkeersdrempels op de Regenboogweg 

verbeteren ivm snel rijden (zelfs 60 km/u).

Drempels worden conform de geldende richtlijnen aangelegd. Oktober '17 deel 2

131 Regenboogweg Zou het mogelijk zijn, de bestrating aan te 

passen zodat de autos niet meer op de 

trottoirs staan, maar 'gewoon' in een 

parkeervak langs een stoeprand? 

Profiel wordt aangepast. Wordt een band met hoogteverschil toegepast t.b.v. 

afscheiding.

Oktober '17 deel 2



132 Regenboogweg Bomen te hoog Bomen worden periodiek bijgesnoeid Oktober '17 deel 2

133 Regenboogweg Bredere stoepen. Geparkeerde auto's op de 

stoep: Opritten Regenboogweg niet te doen 

met rolstoel en kinderwagens.

Parkeervakken worden afgeschermd met een band met hoogteverschil. Oktober '17 deel 2

134 Regenboogweg Begin van de straat plaatsen bord (honden 

aan de lijn) of suggesties poepzakjes 

automaat met vuilnisbak.

Er volgt een nieuw hondenbeleid vanuit de gemeente. Oktober '17 deel 2

135 Regenboogweg Doordat bedrijfswagens en aanhangers op 

elkaar op het gras en verharding staan, is 

de kruising met de Regenboogbuurt erg 

onoverzichtelijk. Met de nieuwe ophoging 

zou het fijn zijn als de handhaving hier op 

zou toezien.

Er zijn ter plaatse al paaltjes geplaatst in het gras. Oktober '17 deel 2

136 Regenboogweg Is het mogelijk om tussen de 

Regenboogweg 98 en 100 ( in de 

Chartreusestraat) meer parkeerplaatsen te 

maken. Nu moeten we de grasperkjes en 

soms onze eigen oprit "verdedigen". Meestal 

zijn het foutparkeerders vanaf de andere 

kant van de Regenboogbuurtweg ( 

Pigmenthof).

Daar waar kan, wordt gekeken of er meer gecreëerd kunnen worden. Oktober '17 deel 2

137 Regenboogweg Parkeeroverlast van voornamelijk 

bedrijfswagens en aanhangwagens en 

bestelbussen. Soms ook op de hoeken 

waardoor geen zicht op het verkeer. 

Parkeervakken worden opnieuw gedeeld en hoeken worden waar mogelijk groen 

gemaakt.

Oktober '17 deel 2

138 Regenboogweg Kan het gras voor ons huis met een 

haagje beschermt worden? Men 

parkeert nu ook in het gras voor onze 

deur. 

Haag wordt niet toegepast i.v.m. overzicht. Oktober '17 deel 2

139 Regenboogweg Verkeersveiligheid. Kruispunt 

Regenboogweg/Albaststraat wordt snel 

gereden en heel vaak dwars over het troittor 

heen. Vraag: aanleg verkeersdempel op de 

hoek en/of mooi wit paaltje op de hoek zoals 

bijv.Robijnvijver.

Wordt een band geplaatst met hoogteverschil om de rand extra te markeren. Oktober '17 deel 2

140 Regenboogweg Verlichting op het fietspad tegenover 

Albaststraat en van daaruit het bos.

Bestaande verlichting blijft gehandhaafd. Oktober '17 deel 2

141 Regenboogweg Meer prullenbakken bij kinderspeelplaatsen. 

Misschien eens nieuwe bankjes langs het 

water??

Deze onderdelen worden bekeken en waar nodig aangebracht. Oktober '17 deel 2

142 Regenboogweg Het toenemend dichten van de carports 

heeft een effect op de uitstalling van de 

vuilcontainers; svp aandacht voor centrale 

vuildepots.

Locaties containers en ondergrondse containers worden bekeken met de afdeling 

Stadsreiniging.

Oktober '17 deel 2



143 Regenboogweg Groen: Pantanen laten staan (en mee 

met ophoging) anders wordt het een 

saai uitzicht. Het toenemend dichten 

van de carports heeft een effect op de 

uitstalling van de vuilcontainers; svp 

aandacht voor centrale vuildepots.

De bestaande platanen aan de Regenboogweg worden gehandhaafd. Oktober '17 deel 2

144 Regenboogweg Bomen die minder allergische reactie 

veroorzaken.

Bomen worden niet gekapt met als argument 'allergische reactie'. Oktober '17 deel 2

145 Regenboogweg Onkruid wordt niet meer weggehaald. Het groenonderhoud wordt momenteel uitgevoerd en richt zich ook op onkruid. Oktober '17 deel 2

146 Regenboogweg Fietsdoorgang bij Pigmenthof en 

Chartreusestraat is niet overzichtelijk. o.a. 

door geparkeerde auto's.

Overzicht wordt gecreëerd d.m.v. opschuiven / herverdelen parkeerplaatsen. Oktober '17 deel 2

147 Regenboogweg Putten gelijk aan wegdek. Putdeksels worden opnieuw gesteld tijdens werkzaamheden. Oktober '17 deel 2

148 Regenboogweg Regenboogweg lagere of juiste drempels of 

via schuinparkeren en "chiganes" 

snelheidsbeperking. Met name om de 

veiligheid. Regenboogweg voetpad vrij 

maken van auto's tbv gehandicapten 

(oostzijde).

Drempels worden toegepast conform huidige richtlijnen.

Schuinparkeren of 'slingers' worden niet toegepast i.v.m. beschikbare ruimte.

Voetpad wordt beter afgeschermd voor parkerende auto's d.m.v. band met 

hoogteverschil.

Oktober '17 deel 2

149 Regenboogweg Voor de veiligheid, maak de kruispunten op 

de Regenboogweg voorrangskruisingen, 

met name kruising Regenboogweg; 

Pigmenthof. Nu komt men van de 

Pigmenthof van rechts, heeft dus voorrang, 

waardoor huizen is het onoverzichtelijk.

Voorrangssituatie wordt bekeken en aangepast d.m.v. type verharding aan te passen. Oktober '17 deel 2

150 Robijnplantsoen Graag rijbaan verbreden aan beide zijden 

van het Robijnplantsoen.

Verbreding geen beleid, is geen optie --> band wordt wel wat opgeschoven en voorzien 

van een strook grasstenen.

Maart '18

151 Robijnplantsoen Momenteel rijden grote auto's over gras en 

putten. Al dus gaat de boel kapot.

Maart '18

152 Robijnplantsoen Graag vier borden op het Robijnplantsoen 

verplaatsen. Op borden staat iets van niet 

poepen !

Borden zijn niet toegestaan, ze gaan allemaal weg. Mensen mogen hun honden daar 

niet uitlaten.

Maart '18

153 Robijnplantsoen éénrichtingsverkeer maken bij 

Robijnplantsoen 23. Elkaar passerende 

auto's anders via de groenstrook van het 

plantsoen. Het gras gaat kapot.

Er wordt geen éénrichtingsverkeer ingesteld in de wijk. Oktober '17 deel 1

154 Terracottastraat Hekjes : Slimme oplossing voor gezamelijke 

ophoging bedenken.

De hekken worden waar nodig mee opgehoogd. Maart '18

155 Terracottastraat Originele inrichting openbare ruimte 

behouden of terugbrengen - 

zwemvijver, Jeu de boulesbaan, 

manifestatieveld, zwarte stalen 

straatmeubilair.

De originele inrichting blijft behouden. De landschapsarchitect welke destijds het 

ontwerp heeft op gezet kijkt mee tijdens het onwerptraject van dit project.

Maart '18

156 Terracottastraat Samen ophogen eigen tuinen. In het bouwteam zal hierover gesproken worden. Maart '18


