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Beste bewoner(s) van de Regenboogbuurt, 

 

Na de zomervakantie starten de werkzaamheden voor het groot onderhoud van de Regenboogbuurt. De 

fasering voor de werkzaamheden die in september vorig jaar is gecommuniceerd, hebben wij aangepast. 

Daardoor kan het zijn dat uw straat eerder of juist later aan de beurt is voor groot onderhoud. Op het 

kaartje onderaan deze brief kunt u de nieuwe fasering zien.  

 

Redenen voor aanpassing fasering 

De nieuwe fasering is meer praktisch en houdt beter rekening met de ambities ten aanzien van 

duurzaamheid. Dankzij de nieuwe fasering:  

 Voorkomen we schade aan bestrating die al klaar is. Door de nieuwe volgorde van fases rijden de 

(zware) machines altijd over de “oude” straten de wijk uit, zonder de nieuwe straten te beschadigen. 

 Voorkomen we extra hinder en overlast. De aan- en afvoerroutes voor het materiaal en de machines 

lopen met de nieuwe fasering niet meer dwars door de wijk.  

 Kunnen we oude materialen makkelijker hergebruiken. Door fase 1 en 2 aansluitend op elkaar uit te 

voeren, kunnen we de materialen die overblijven uit fase 1 direct gebruiken in fase 2.  

 Is er extra aandacht voor de herinrichting van de groene zone midden in de wijk doordat we hier een 

aparte fase van hebben gemaakt. Tijdens de aanleg van de Regenboogbuurt was er helaas onvoldoende 

budget beschikbaar om dit gebied optimaal in te richten. Deze keer nemen we de tijd om de groene 

zone samen met de bewoners opnieuw in te richten.  

 

Onveilige situaties voorkomen 

Door de aangepaste fasering kan het zijn dat we in een andere tijdsperiode bij u in de straat aan het werk 

gaan. Mochten er in de tussentijd door de verdere bodemdaling gevaarlijke situaties ontstaan in uw straat, 

dan kunt u dat uiteraard melden aan ons. Samen met u gaan we bekijken of het raadzaam is om tijdelijke 

maatregelen te treffen om deze situatie op te heffen.  

 

Meer informatie  

Meer informatie over het project en de planning van groot onderhoud Regenboogbuurt kunt u vinden op de 

website: www.regenboogbuurt.info. Op de Facebookpagina Groot onderhoud Regenboogbuurt plaatsen we 

regelmatig nieuwsberichten over het project.  
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Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u die stellen via vragen@regenboogbuurt.info.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ruurt Geskes     Paul Bonekamp 

Projectmanager      Projectmanager  

Gemeente Almere    Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek 
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