
 

 
 

 

 

 

Onderwerp : Uitnodiging derde inloopavond groot onderhoud Regenboogbuurt - fase 1 

Ons kenmerk : 6039095 

 

 
Beste bewoner(s) van de Regenboogbuurt, 
 
De afgelopen maanden hebben de gemeente Almere en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek gewerkt 
aan de voorbereidingen van het groot onderhoud Regenboogbuurt fase 1. Tijdens twee inloopavonden zijn 
wensen en suggesties van de bewoners geïnventariseerd. Deze hebben we, voor zover passend binnen de 
randvoorwaarden, meegenomen in het ontwerp van de openbare ruimte. Ook is er een klankbordgroep 
samengesteld, bestaande uit bewoners van de wijk. Samen met hen hebben we het ontwerp besproken en 
op een aantal punten aangepast. Het ontwerp is nu definitief en Dusseldorp begint eind oktober met de 
werkzaamheden van het groot onderhoud in uw wijk.  
 
Uitnodiging derde inloopavond Regenboogbuurt fase 1 
Wij nodigen u graag uit voor de inloopavond op 18 oktober a.s. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de 
gemeente Almere en Dusseldorp aanwezig om u meer informatie te geven over de planning, fasering, 
parkeren, bereikbaarheid en veiligheid.  

Datum : Donderdag 18 oktober 2018 
Waar : OBS Het Spectrum, Regenboogweg 47 
Tijdstip : Vrij inlopen tussen 19:00 en 21:00 uur 

 
Beperken hinder en overlast 
Het uitgangspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden is dat u zo min mogelijk hinder ondervindt. Dit 
kunnen we helaas niet helemaal voorkomen, want enige overlast is onvermijdelijk. Door de werkzaamheden 
gefaseerd uit te voeren, minimaliseren we de hinder en overlast. 
 
Maak uw erfgrens vrij 
Om 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 de 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 eind 
oktober a.s. verwijderd zijn.  
 
Heeft u vragen over uw erfgrens? 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 naar 14 036.  
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De zwarte hekjes  
De zwarte hekjes zijn een beeldbepalend onderdeel van de Regenboogbuurt. De gemeente heeft ze 
geschonken aan de bewoners. De hekjes zijn dus van de bewoners en staan op de grond van de bewoners. 
Op sommige plaatsen in de buurt moeten we de straten en stoepen zoveel ophogen, dat het ook nodig is 
om de hekjes op te hogen. Wij gaan dit voor u regelen. Dat is voor u een zorg minder én zorgt ervoor dat de 
uitstraling overal hetzelfde blijft. Als dit bij u het geval is, krijgt u hier tijdig bericht van. Wel is het belangrijk 
dat u in dat geval de hekjes tijdig vrijmaakt. Dat wil zeggen: dat u ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld geen 
planten of schuttingen in of tegen de hekjes staan. Wij hebben gezien dat op sommige plekken mooie en 
goed onderhouden planten of struiken rondom de hekjes zijn gegroeid. Snoeien is dan geen aantrekkelijke 
optie. Is dit bij u het geval, dan komen we voor de start van de werkzaamheden bij u in de straat persoonlijk 
bij u aan om de mogelijkheden te bespreken.  
 
Bomen verwijderen 
Zoals is aangegeven op de voorgaande inloopavonden gaan we ook bomen verwijderen in de wijk. Na deze 
derde inloopavond is het definitief om welke bomen het gaat. In de week van 5 november starten we met 
het verwijderen van de bomen. We verwijderen alle bomen in fase 1 in één keer.  
 
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  
Wilt u de digitale nieuwsbrief over het project ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via 
www.regenboogbuurt.info/nieuwsbrief.  
 
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 of 
telefonisch via 06 - 12 08 47 99. 
 
Wij zien u 18 oktober graag tijdens de inloopavond. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Henk Nieboer Eelco Ovinge 
Projectmanager Projectleider  
Gemeente Almere Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek  
 

 
 
 
 
 
Officiële start werkzaamheden 
Noteer deze datum alvast in  
uw agenda. U ontvangt nog  
een persoonlijke uitnodiging  
met meer informatie! 
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