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Groot onderhoud Regenboogbuurt fase 3                                           Overzicht bewonerswensen en antwoorden 

ID Vraag Straat Antwoord
1 Een tijd geleden is het hondenveldje bij de brug weg gehaald. Tijdens het wandelen met de hond 

kom ik veel honden eigenaren tegen. Het zou mooi zijn als er een nieuw hondenveldje in de buurt 
komt.

Indigohof Het hondenveldje wordt 
geplaatst op de oude locatie 
van de skatebaan nabij de 
fietsoversteek van de busbaan.

2 Er zou misschien ook eens gekeken kunnen worden naar de plaatsing van de huisvuilcontainers. De 
plek waar je nu je huisvuilcontainer moet zetten is vaak voor iemands huis. Het is misschien netter 
als het er naast is of aan de overkant van de straat. Dan is de irritatie dat er een auto staat ook 
meteen weg en voor de bewoners daar een extra parkeerplekje!

Indigohof De containeropstelplaatsen zijn 
verplaatst naar de buitenzijde 
van de Barnsteen- en 
Pastelstraat

3 Zwavelgeelstraat, Barnsteenstraat en Pastelstraat eenrichtingsverkeer maken zodat verkeer uit de 
hofjes voorrang heeft en doorgaand verkeer ontmoedigd word.

Karmozijnhof Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

4 Doorgang Karmozijnhof naar Zwavelgeelstraat en Indigohof afsluiten voor (parkerende) auto's Karmozijnhof Het volledig afsluiten voor 
parkerende auto's is niet 
mogelijk in verband met de 
parkeerdruk in het hofje. In de 
doorgangen wordt het parkeren 
gereguleerd door het creeëren 
van parkeervakken.

5 Is het mogelijk om een loopstrook/looppad realiseren langs het fietspad (Pastelstraat en verder)? 
Het is een druk fietspad met niet alleen fietsers, maar ook skeelerrijders, hardlopers, spelende 
kinderen, wandelaars met en zonder honden, wielrenners, ligfietsen. Sommige situaties gaan maar 
net goed. Wij bekijken dit vanuit onze woonkamers, op de eerste verdieping. Qua veiligheid lijkt mij 
dit een goede toevoeging.

Pastelstraat Er is in het ontwerp een pad 
voorzien door de groenstrook 
naast het fietspad parallel aan 
de Pastelstraat

6 Indien je het bekijkt vanuit spelende kinderen; hiervoor zou je een deel op het veldje, dat nu tussen 
de middelste en derde Rode Donder in ligt, voor kunnen reserveren. Niet per sé met toestellen, 
maar een 'betonnen' vlak in het veld (met een pad er naar toe) waar ze met hun bestuurbare auto's 
kunnen spelen, kunnen touwtje springen, stoepkrijten, etc. Dit gebeurt nu namelijk op het fietspad 
zelf. Er zijn heel veel kinderen in deze buurt die hier baat bij zullen hebben.

Pastelstraat Er worden speelvoorziening 
gerealiseerd in het Prismapark, 
in combinatie met de ambitie 
om de wijk te vergroenen kan 
deze wens niet worden 
gerealiseerd.

7 Voor mijn straat wil ik graag een beter evenwicht tussen leefbaarheid en openbare functies. Een van 
de grote ergernissen in mijn straat is het gebrek aan parkeerplaatsen. In het nieuwe straatbeeld zou 
daar eenvoudig extra plek voor gecreëerd kunnen worden zonder dat het overheersend de 
leefbaarheid en het groen zou aantasten. 

Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

8 Daarnaast zou er meer ruimte moeten zijn voor recreatie in het (openbaar) groen door het plaatsen 
van wat straat meubilair. Ook participatie projecten zoals bijvoorbeeld een kruidentuintje in groene 
stroken of een (kleine) zwem- en vis steiger zou toevoegen aan de leefbaarheid van mijn straat.

Pastelstraat Op enkele locaties is extra 
straatmeubilair voorzien.

9 Het plan ziet er volgens mij aardig uit ,weinig nieuws. Het allergrootste probleem en de ergernis is 
geen ruimte voor dat is namelijk het parkeerprobleem in de hofjes ,smaragd waar ik zelf woon,indigo 
en Karmozijnhof. Omdat er in de Pastelstraat te weinig plek is parkeren bewoners massaal bij ons in 
het hof  en niet bij de rode donders. Dit heeft menig keer voor verhitte discussies gezorgd .

Smaragdhof Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

10 Ook het plantsoen bij ons ziet er afschuwelijk uit ,zo was het niet voorgesteld toen wij ons huis 
kochten ,het is slecht onderhouden de lavendel wordt overwoekerd door een vreselijke struik,geen 
idee hoe deze heet ,waardoor je in zomer je ramen niet open kunt houden ivm de vele vliegen. Ook 
is er jaren geleden een stukje gras gekomen op initiatief van enkele bewoners,omdat dat zo leuk 
was voor de kinderen .Dat is heel handig om je hond op uit te laten ,overigens zijn dat geen 
bewoners van het hof die dat doen 

Smaragdhof Het plantsoen in alle hofjes 
wordt opnieuw ingeplant. De 
definitieve keuze voor de 
beplanting wordt in 
samenspraak met de 
straatambassadeurs gemaakt.

11 Het is ook heel vervelend dat de ruimte tussen de parkeerplekken en de woningen een smal 
strookje is ,we hebben geen trottoir ,dat strookje mag van mij verdwijnen,regelmatig fietsende 
kinderen en mensen die zo dicht langs de auto’s lopen dat een beschadiging snel is gemaakt .

Smaragdhof De strook kan niet verdwijnen 
i.v.m. de bereikbaarheid van de 
woningen. In de nieuwe situatie 
heeft de strook een breedte van 
1,25 m¹.

12 Bij de parkeervakken op de hoeken van de straat de groenstrook smaller maken, zodat je aan de 
kant van de groenstrook ook fatsoenlijk in en uit kan stappen. 

Opaalhof Naast de parkeervakken wordt 
een uitstaptegel voorzien in de 
nieuwe situatie

13 Paaltjes neerzetten op het voetpad bij de hoeken van de straat zodat daar geen auto's meer 
geparkeerd kunnen worden. Dan hoef je niet met je container of kinderwagen over de weg. 

Opaalhof Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

14 Speeltoestellen verplaatsen naar het open grote groene veld bij de pastelstraat. Meer ruimte en 
veiliger voor kinderen. 

Opaalhof Speelruimte in de Opaalhof blijft 
gehandhaafd.

15 Meerdere drempels in de straat om de snelheid eruit te halen. Lijkt soms wel een racebaan. Opaalhof Meerdere drempels is niet 
realiseerbaar, de bestaande 
drempel blijft gehandhaafd.

16 Overzichtelijk kruisingen, Indigohof Deze wens wordt zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk 
gerealiseerd

17 Container opstelplaats alleen voor containers en geen parkeerplek, Indigohof De containeropstelplaatsen 
mogen niet gebruikt worden als 
parkeerplaats

18 Meer onderscheid tussen parkeerplek en stoep voetgangers. Indigohof Er wordt in de bestrating 
voorzien in kleurverschil tussen 
de parkeervakken en het trottoir

19 Opritten woningen beter marketen, geregeld parkeren mensen waardoor je eigen inrit niet op kan, 
situatie onduidelijk door het ontbreken van stoepen.

Indigohof Er wordt in de bestrating 
voorzien in kleurverschil tussen 
de parkeervakken en het te 
realiseren trottoir.
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20 Wellicht bij de hoffen een richting verkeer invoeren, veiliger voor de bewoners. Indigohof Deze wens kan in deze vorm 
niet worden gerealiseerd. 
Binnen het bouwteam wordt 
nog nagedacht om hier een 
passende oplossing voor te 
vinden.

21 Ik kan op de tekening niet duidelijk zien of de grasbetontegels aan de Barnsteenstraat over de 
gehele lengte worden of slecht op een aantal plekken zoals het nu is.

Barnsteenstraat In de Barnsteenstraat worden 
langs de gehele straat zoveel 
mogelijk extra parkeerplaatsen 
voorzien rekening houdend met 
het aanwezige groen.

22 Daarnaast had ik eerder aangegeven bij de gemeente te willen meedenken over de invulling van het 
'veldje' mbt speeltoestellen en straatmeubilair. De gemeente gaf aan dat ik moest wachten en mij 
hier moest aanmelden.

Barnsteenstraat Deze bewoner is aangemeld 
voor de straatambassadeurs.

23 Ik vroeg mij ook af of er nagedacht wordt over de steegjes aan de achterkant van de huizen, worden 
die meegenomen in het plan? Ik zou daar graag iets van verlichting willen toevoegen ivm inbraken.

Barnsteenstraat De achterpaden zijn geen 
eigendom van de gemeente (de 
woningeigenaren zijn eigenaar 
van de achterpaden en kunnen 
op eigen gezamenlijk initiatief 
verlichting aanbrengen) en zijn 
geen onderdeel van het groot 
onderhoud. 

24 Ik denk graag mee over de invulling van de wijk. Barnsteenstraat Deze bewoner is aangemeld 
voor de straatambassadeurs.

25 Wij willen graag meer bomen in het plantsoen. Smaragdhof In de smaragdhof zijn een 
viertal bomen voorzien in het 
ontwerp.

26 Daarnaast is er een hoge parkeerdruk in de straat, dus meer parkeervakken zijn noodzakelijk., Smaragdhof Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

27 Ik heb jaren in een VvE gezeten waar ook medewerking werd gevraagd van andere bewoners, maar 
waar het werk uiteindelijk door een paar mensen werd gedaan. Een straatambassadeur gaat naar 
mijn mening dan ook niet werken. Over zelfbeheer het volgende: op de Pastelstraat staat er 
lavendel dat door de bewoners zelf onderhouden moet worden. Dat gebeurt niet op alle plaatsen 
even goed. Ook daar ben ik geen voorstander van.

Smaragdhof Indien blijkt dat zelfbeheer echt 
niet meer werkt en het beeld 
niet meer acceptabel is. Zal 
zelfbeheer worden 
teruggenomen door de 
gemeente en wordt alles 
hersteld naar gras. Dit is ook 
bekend bij de zelfbeheer 
deelnemers. 
Er zijn echter veel successen 
met zelfbeheer. 

28 Aan de Zwavelgeelstraat grenst de groenstrook met de speeltuin en het voetbalveld. Dit levert veel 
aanloop, vaak per auto, van mensen die met kinderen naar de speeltuin komen en mensen die 
komen voetballen, soms hele teams die een partijtje spelen. Hierdoor onstaan parkeerproblemen 
waardoor er parkeer plaats tekort ontstaat voor de deur. Door het uitbreiden van het aantal 
parkeerplaatsen op de strook tegenover de woningen, kan dit opgelost worden. 

Zwavelgeelstraat Dit zijn momentopnames, uit 
het parkeeronderzoek blijkt dat 
hier geen structurele problemen 
met parkeren zijn. Deze wens 
kan dan ook niet gehonoreerd 
worden.

29 Hierdoor zouden wat bomen verwijderd moeten worden om ruimte te maken. Echter deze kunnen 
makkelijk herplaatst worden achter de huidige 3 rijen bomen (aan de kant van het voetbalveld.

Zwavelgeelstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

30 Ik zou graag een bloemenstrook/slinger door t gras zien.. Dit trekt bijen en vlinders aan.. En voor 
ons een fleurig aanzicht vanuit ons appartement!!

Pastelstraat In het gras langs de 
Pastelstraat worden enkele 
stroken met bloemen (bijenlint) 
aangebracht.

31 Op ons parkeerterrein is er een laadpaal voor electrische auto’s aangelegd. Is t mogelijk dat deze 
verplaatst word naar de parkeerplaats van de middelste flat?? Deze flat heeft aan weerszijde 
voldoende parkeerplaatsen. Zodat wij weer 2 extra parkeerplaatsen hebben.

Pastelstraat Binnen het groot onderhoud 
worden de bestaande 
laadpalen niet verplaatst. 

32 Wissel voetpad en parkeerplekken indien mogelijk zodat de auto’s dichter bij de huizen staan. Barnsteenstraat Deze wens kan niet worden 
gerealiseerd.

33 Zet meer laadpalen voor elektrische auto neer of plan tenminste al de nodige plekken in. Barnsteenstraat Deze voorbereidingen zij 
meegenomen binnen het 
ontwerp van de nieuwe situatie.

34 Plant graag meer (bijenvriendelijk) bloemen; er hoeft dan ook niet zo vaak gemaaid worden. Barnsteenstraat In het gras langs de 
Barnsteenstraat worden enkele 
stroken met bloemen (bijenlint) 
aangebracht.

35 Plant meer bomen tegen de hittestress en plaats misschien ondergrondse opvangbakken voor 
overtollig regenwater om het tijdens droogte te gebruiken.

Barnsteenstraat In het ontwerp zijn diverse 
klimaatadaptieve maatregelen 
voorzien (o.a. diverse Wadi's 
om water langer in de wijk te 
houden).

36 Ten eerste, wat fijn dat er om onze mening gevraagd word! Onze wens gaat over het parkeren, er 
zijn te weinig parkeerplaatsen waardoor er veel auto's in het gras moeten staan. Het gras zit daarom 
vol met kale plekken en gaten. Helaas heb ik na veel regen ook al eens vast gestaan in de modder, 
als dit in de toekomst voorkomen kan worden door meer parkeerplekken zou dat heel fijn zijn. 

Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

37 Aan de kant van de rooie donders een klein steigertje. Mensen met kleine bootjes of kano's kunnen 
dan wat veiliger en makkelijker het water op. Ook is het een mooi uitzicht punt.

Indigohof Deze vraag dient bij het 
waterschap neergelegd te 
worden.
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38 Hallo wij zijn bewoners van het Karmozijnhof en wonen hier met onze kinderen met veel plezier. 
Helaas zien wij vaak wijkbewoners met hun auto's met hoge snelheid door ons hof rijden omdat hier 
geen drempels liggen. Wij zouden het dan ook prettig vinden als er in de straat 
snelheidsbelemmeringen, zoals bv een drempel,  worden aangelegd.

Karmozijnhof In de Karmozijnhof zijn 
snelheidsbeperkende 
maatregelen voorzien.

39 Midden in ons hof is een brede groenstrook, prachtig! Zou het mogelijk zijn om hier (kleine) 
fruitbomen en -struiken aan toe te voegen?

Karmozijnhof Dit is een initiatief dat door een 
collectief van bewoners 
aangevraagd kan worden bij de 
gemeente

40 Onze laatste vraag is, wij laden onze elektrische auto op op ons opritje. In hoeverre wordt hier 
rekening mee gehouden mbt tot de duur van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van onze 
oprit?

Karmozijnhof Binnen de Regenboogbuurt zijn 
een aantal openbare 
oplaadplaatsen beschikbaar 
voor het opladen van 
elektrische auto's gedurende de 
werkzaamheden.

41 Containeropstelplaatsen verplaatsen naar de overkant waar geen huizen staan. Dit is fijn voor de 
bewoners die een opstellen voor hun deur hebben, als voor de bewoners. Je zou de opsteller 
eventueel kunnen beschermen voor harde wind, regelmatig liggen de containers op straat en 
ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties situaties en het ziet er niet goed uit. Ik zou wel opteren voor 
een groene oplossing of op z’n minst duurzaam en recyclebaar. En op de dagen dat je geen 
containers ophaalt de plekken gebruiken voor grof huisvuil. Een vaste plek voor groen afval, in de 
winter kan je daar ook je kerstboom kwijt.

Indigohof De containeropstelplaatsen zijn 
verplaatst naar de buitenzijde 
van de Barnsteen- en 
Pastelstraat

42 Meer parkeerplekken aan de niet bebouwde kant met wederom een natuurlijke beschutting. Indigohof Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

43 Wateropvang voor algemeen gebruik, dus grote reservoirs met pomp die op zonnekracht werken. Indigohof Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

44 In het middenstuk ( nu een brede groenstrook) geen extra parkeerplaatsen. Misschien kan er 
straatmeubilair geplaatst worden of een klein speeltuintje.

Indigohof Het ontwerp voor het 
middenstuk is vernieuwd 
zonder extra parkeerplaatsen.

45 Behoud van de bomen in de straat. Malachietstraat Uitgangspunt is bestaande 
bomen zoveel als mogelijk 
behouden.

46 Er is een tekort aan parkeerruimte. Is het mogelijk om hierin meer ruimte te creëren. Vraag me 
tegelijkertijd af hoe het dan moet met het groen. Ik vind dat echt een dilemma. 

Malachietstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

47 Het Gerard Monninkpad (deel evenwijdig aan de pastelstraat) is een onveilig fietspad. De ligging 
maakt dat dit een wandel / fietspad is. Dat viel juist in de Corona periode op. Het pad langs het water 
is niet breed genoeg en niet veilig voor bijvoorbeeld ouderen. De voetpaden aan de de kant van de 
parkeerplaatsen bij de rode flats zijn te smal doordat deze niet worden onderhouden en verdwijnen 
onder onkruid. 

Malachietstraat Er is in het ontwerp een pad 
voorzien door de groenstrook 
naast het fietspad parallel aan 
de Pastelstraat

48 De grasstroken aan de kant van de pastelstraal worden niet meer onderhouden en verwilderen met 
onkruid. Is het mogelijk om daar wilde bloemen bloeiende stroken van te maken?

Malachietstraat In het gras langs de 
Pastelstraat worden enkele 
stroken met bloemen (bijenlint) 
aangebracht.

49 Idee 1: Voet- wandelpad naast bestaande fietspad: Heel veel voetgangers, kinderen en 
hondeluitlaters lopen over het fietspad in de pastelstraat. Dit levert soms gevaarllijke situaties op 
met fietsers en scooters. Het zou handig zijn als er naast het fietspad ook een wandelpad wordt 
aangelegd zodat er meer ruimte ontstaat.

Pastelstraat Er is in het ontwerp een pad 
voorzien door de groenstrook 
naast het fietspad parallel aan 
de Pastelstraat

50 Idee 2 : Verlichting op het fietspad waar op dit moment verlichting ontbreekt. Pastelstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

51 Idee 3: Meer zitbankjes langs het het water ter recreatie. Tussen de rode donders en het stuk tot 
aan de dreef zouden ook zitbanken kunnen worden geplaatst ter bevordering van recreatie 
mogelijkheden.

Pastelstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

52 Idee 4: Gedeeltelijke steiger langs het water om te vissen / recreeeren / zwemmen. Tijdens warme 
dagen willen veel kinderen en volwassenen een frisse duik in de vaart nemen. Door de steile en 
gladde afloop is dit vaak een probleem om in het water te komen. Mijn idee is om her en der een 
kleine steiger (met eventueel een trap) aan te leggen zodat toegang tot het water makkelijker wordt.

Pastelstraat Deze vraag dient bij het 
waterschap neergelegd te 
worden.

53 Is het wellicht mogelijk om op de Pastelstraat tegenover de gele huizen schuine parkeerplaatsen te 
creëren? Bij de planning van deze buurt halverwege de jaren 90 is men uitgegaan van (ik geloof) 
1,25 auto´s per huishouden. De realiteit is dat bijna ieder huis 2 of zelfs meer auto´s heeft. Bijna alle 
huishoudens bestaan uit tweeverdieners met twee auto´s, daarnaast wonen kinderen langer thuis en 
hebben vaak ook nog een auto. De bewoners merken dat er steeds vaker parkeeroverlast is. Er 
onstaan zelfs ruzies over het vinden en behouden van een parkeerplek. Voor elke huis is nu plek 
voor slechts één auto, het zou naar mijn idee mogelijk moeten zijn om gemakkelijk twee 
parkeerplaatsen te creëren als tijdens het groot onderhoud de plaatsen schuin tegenover de huizen 
worden aangelegd, er kunnen dan twee auto´s staan. Het gevolg zou kunnen zijn dat of Pastelstraat 
smaller word, of het troittoir smaller word, of groenstrook tussen het fietspad en de Pastelstraat 
smaller word. Ik benieuwd of hierin nog meegedacht kan worden. Het parkeerprobleem word steeds 
nijpender.

Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

54 Beter beleid snoeien (geënte) Sierkersen in de Zwavelgeelstraat en overige straten. Op meerdere 
locaties wordt de doorgroei van de onderstam niet tijdig verwijderd, hierdoor overwoekerd de (wilde) 
onderstam de geënte sierkers, met (vervuiling) verlies van beeld en functie.

Zwavelgeelstraat Hier wordt actie op 
ondernomen om deze 
ongewenste situatie op te 

55 Ik woon in de Smaragdhof en ik zou graag in het middenplantsoen graag een grotere boom zien. De 
beplanting is nu hooguit twee meter hoog, maar een mooi centraal 'boegbeeld' zou veel toevoegen 
(ook voor vogels/insecten etc).

Smaragdhof In de smaragdhof zijn een 
viertal bomen voorzien in het 
ontwerp.

56 Onder de bomen van de Zwavelgeelstraat en Siennastraat is een (olifanten pad) wandelpad 
ontstaan. De grond is vastgelopen en de oppervlakkige boomwortels worden beschadigd. Graag zou 
ik namens de bewoners zien dat dit pad wordt opgewaardeerd. Uitvoeringstechnisch zijn hier 
oplossingen voor met  o.a. schelpen en/of stabilizer.

Zwavelgeelstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.                    
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57 Groenstrook tussen parkeerplaats en voetpad, groeikansen verbeteren. In de aanlegfase is 
onvoldoende teelaarde aangebracht voor een optimale groei en conditie van de groenstrook. 
Hierdoor blijft de groei achter met sterfte en open gaten in de beplanting tot gevolg, onkruid krijgt 
hierdoor veel ruimte en licht om te groeien.

Zwavelgeelstraat De ondergrond van deze 
groenstrook wordt met het groot 
onderhoud verbeterd.

58 Opzetten pilot project veilige busbaanoversteken.

Almere is bijzonder door vrijliggende busbanen en fietspaden. Fietspaden liggen vaak parallel langs 
de busbanen.
Kruisend verkeer moet de busbaan/fietspaden oversteken. De verlichting bij de busbanen staat 
standaard op groen, automobilisten denken dan ten onrechte >> Voorrang en vergeten vaak het 
kruisende fietsverkeer.

Graag zou ik de discussie willen open voor een proef met gewijzigde VRI t.p.v busbanen.
Groene lamp afdekken (blindplaat) en oranje (knipperen) en rood , als er een bus aankomt. 
Of
Groen vervangen door geel met symbool fiets /pijl links-rechts, oranje (knipperen) en rood, als er 
een bus aankomt

Zwavelgeelstraat Deze actie kan bij de 
wijkregiseur gemeld worden en 
kan dan mogelijk buiten het 
groot onderhoud worden 
opgepakt.

59 De regenton actie uitbreiden.

De regenton en/of andere modellen aanbieden tegen kostprijs en of gesponsord.

Zwavelgeelstraat De wens kan niet worden 
gerealiseerd.

60 Meer parkeerruimte Karmozijnhof Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

61 Een duurzaam, groen-vriendelijk en hittebestendig hofje. Met fruitbomen op het middenveld, dat aan 
weerszijden aan de straatkant wordt omzoomd door lavendelstruiken als natuurlijke afscheiding van 
de parkeerplekken. Grondoppervlak onder de fruitbomen met gras, houtsnippers, lage begroeiing 
zodat er onder de fruitbomen gelopen kan worden (voor evt. snoeiwerk). En aan de korte zijden een 
bankje van duurzaam materiaal. Dus per middenstrook twee bankjes. De huidige middenstukken 
bevatten nu alleen lage struiken en is een veld voor poepende katten geworden. Olav (10) zou het 
fijn vinden als we in de zomer onder de bomen kunnen zitten.

Karmozijnhof Het ontwerp voor de 
Karmozijnhof is vernieuwd en 
hierin is deze wens (deels) 
verwerkt.

62 Elk huis op Karmozijnhof heeft aan de voorkant een regenpijp. Idee om bewoners aan te bieden om 
daar een regenton te laten installeren zodat voortuinen niet meer/of minder vaak met kraanwater 
kunnen worden besproeid.

Karmozijnhof De wens kan niet worden 
gerealiseerd.

63 De straat verkeersveilig maken, door lage drempels oid. Er wordt door niet-bestemmingsverkeer op 
die stukken te hard gereden. Na binnenrijden van Karmozijnhof en het maken van een ‘knik’, wordt 
er vaak versneld, terwijl men vlak langs de voortuinen rijdt. En dat is met kleine kinderen op fietsen 
en spelend op straat niet veilig. De straat zou ook autoluwer gemaakt kunnen worden. De straat is 
ingericht op doorgaand verkeer en parkeren.  En niet op wandelen, wonen en spelen. En op een 
paar plekken een fietsenrek, zodat de bezoekers van Karmozijnhof uitgenodigd worden om vaker op 
de fiets te komen.

Karmozijnhof In de Karmozijnhof zijn 
snelheidsbeperkende 
maatregelen voorzien.

64 Op het dak een groen dak. Op onze schuur: ook welkom. Onze eigen oprit is nu bestraat met 
klinkers. Die mag van ons omgewisseld worden met grastegels en de klinkers voor 
recycling/hergebruik.

Karmozijnhof Voor het groene dak bestaat 
binnen het groot onderhoud 
Regenboogbuurt het "Groene 
daken collectief" waarover op 
de website meer informatie te 
vinden is.
De eigen oprit is de 
verantwoordelijkheid van de 
eigenaar.

65 ik woon op pastelstraat 106. aangezien ik nu al meerdere keren in discussie ben gegaan met het 
OM ivm boetes voor mijn huis zou ik graag het volgende voorstellen. Maak van de parkeerplaats 
voor pastelstraat 106 een officiële parkeerplaats in officiële verharding. Ook nu staat deze weer 
anders gearceerd, maar wel met formaat auto. dus net iets anders waardoor bewoners niet weten of 
het nu wel of niet goed is om daar te parkeren, wat net zo geld voor de beambten die bekeuringen 
uitschrijven.

Pastelstraat De containeropstelplaats is 
verplaatst naar de overzijde van 
de Pastelstraat waardoor er 
voor uw huis een reguliere 
parkeerplaats is voorzien.

66 Tevens zijn er in de afgelopen periode al een aantal huizen aan de Malacietstraat verkocht en 
daarna gesplitst door verkocht. Niets mis mee, als hierdoor het parkerend verkeer niet ook toenam. 
twee huizen zijn gesplitst en de bewoners op beide bouwlagen hebben ieder een auto. Betekend 
toename van voertuigen. Daarnaast zijn er nieuwe overburen komen wonen welke ook 3 auto's mee 
hebben gebracht waardoor parkeren nog lastiger wordt. 

Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

67 Ook de bewoners in de rode appartementen aan de pastelstraat vinden het fijn om bij ons voor de 
deur te parkeren, want dan kom je bij de officiële entree binnen en het is korter lopen, Kunnen er in 
die directe omgeving meer parkeerplaatsen bij komen terwijl er een parkeerterrein naast ligt wat 
voldoende zou moeten zijn. Kortom, er worden inmiddels op de hoek bij de kruising 
Pastelstraat/Malachietstraat nu door ca 8 auto's meer geparkeerd waardoor de hoeken doorgaans 
ook vol staan.

Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

68 Vergroten van de parkeerplaats tussen de rode flats misschien? Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

69 Efficiënter inrichten van de parkeerplaatsen aan pastelstraat en tussen straten. Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.
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70 Wat we nog missen is de aansluiting met de verbetering van de waterhuishouding aan de 
achterkant van de woningen en tuinen. Als voorbeeld, de Barnsteenstraat, waar veel bewoners 
gekozen hebben voor het 'betegelen' van de achtertuin, heeft zeer weinig mogelijkheden om extra 
water, bij stortbuien, op te vangen en af te voeren. De stegen achter de tuinen en schuurtjes hebben 
in de meeste gevallen slechts 1 afvoerput voor een blok van 12 huizen. Volgens ons is hier een 
simpele verbetering te maken door per blok van 12 (twee) extra afvoerputten te realiseren in de 
stegen.

Barnsteenstraat De achterpaden zijn geen 
eigendom van de gemeente (de 
woningeigenaren zijn eigenaar 
van de achterpaden en kunnen 
op eigen e/of gezamenlijk 
initiatief extra afwatering en/of 
klimaatadatieve maatregelen 
aanbrengen) en zijn geen 
onderdeel van het groot 
onderhoud. 

71 De veranderingen in de groenstrook tussen busbaan en Barnsteenstraat laten door de toevoeging 
van de wateroppervlakken weinig ruimte over om met de hond er tussendoor te lopen. Aangezien er 
een flink aantal hondenbezitters/uitlaters alleen al in deze straat wonen is het misschien handig om 
hier rekening mee te houden; misschien door het plaatsen van 'hondepoep-prullebakken' zoals in de 
aangrenzende Eilandenbuurt. Dat helpt misschien bij het net houden van de groenstrook...

Barnsteenstraat Tussen de Barnsteenstraat en 
de busbaan is gedeeltelijk een 
half verhard looppad voorzien 
in het ontwerp.

72 Zou de omloop pastelstraat - barnsteenstraat - zwavelgeelstraat 1 richting verkeer kunnen worden. Pastelstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

73 Kunnen er aan de pastelstraat tegenover de woningen ook parkeerplaatsen gerealiseerd worden. 
Nu staan we vaak in het gras.

Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

74 Kan er in de vaart bij het monument :oerstenen: een steiger gerealiseerd worden. Pastelstraat Deze vraag dient bij het 
waterschap neergelegd te 
worden.

75 Kan er naast de woning pastelstraat 64 de 3 delige parkeer 2 delig worden, ivm gehandicapten 
parkeer en verkeer op de hoek rijdt allemaal over de stoep.

Pastelstraat De parkeerplaats blijft 3 delig. 
De gehadicaptenparkeerplaats 
voldoet aan de hiervoor 
geldende richtlijnen.
De bocht wordt voorzien van 
een verhoogde trottoirband 
waardoor er niet meer over de 
stoep rijdt. 

76 Worden de stegen achter de huizen ook meegenomen ? Pastelstraat De achterpaden zijn geen 
eigendom van de gemeente en 
zijn geen onderdeel van het 
groot onderhoud. 

77 De oplaadplekken elektrische auto's aan de waterkant bij lantaarnpaal tussen rode flat 1 en 2. Pastelstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

78 En iets grotere parkeerplaatsen. Pastelstraat De parkeerplaatsen worden 
conform de actuele normen 
minimaal 2,30 m¹ breed.

79 Kunnen de verhogingen in de straat zodanig geplaatst worden dat de plek waar auto's het snelst 
rijden niet meer dezelfde is als de meest gebruikte plek voor kleine kinderen om over te steken 
tussen huisnummers 7 en 9.

Zwavelgeelstraat Deze situatie is in het ontwerp 
aangepast.

80 - Het herstraten en ophogen van de verharding:
Het veld bij ons aan de overkant, hoewel minder aantrekkelijk dan voorheen*, trekt nog steeds veel 
jonge kinderen. Veel van deze kinderen steken de straat over tussen huisnummers 7 en 9, een 
logische plek. Dat is echter ook waar auto's het snelst rijden, door de plaatsin van de 
verkeersdrempels, of hoe die verhogingen ook heten. Ik stel voor om bij het herstraten, met het ook 
op de veiligheid van de kinderen, deze drempels anders te plaatsen.

Zwavelgeelstraat In het ontwerp is op deze 
locatie een drempel voorzien.

81 * Er was een mooi, groot speelveld. In het midden daarvan is een kunstgras voetbalveld geplaatst, 
waardoor op de rest van het veld niet meer gespeeld kan worden. De oorspronkelijke goaltjes zijn 
niet teruggeplaatst. De schommels zijn begin 2019 na te zijn beschadigd met vuurwerk, verwijderd, 
er is niets voor in de plaats gekomen.

Zwavelgeelstraat Deze opmerking wordt 
meegenomen in de 
herinrichting van het 
Prismapark (Fase 5 groot 
onderhoud Regenboogbuurt).

82 - Het uitbreiden van de groenvakken aan de kant van de woningen: 
Uitbreiden - groter maken? Waardoor het trottoir kleiner wordt? Of helemaal geen stoep? Komt er 
dan een voetpad aan de overkant van de straat? En/of een fietspad? Ze gaan toch niet weer die 
bomen weghalen?

Zwavelgeelstraat Het bestaande voetpad blijft 
gehandhaafd maar wordt wel 
versmald. De groenvakken 
blijven gehandhaafd en ook de 
bomen blijven gehandhaafd.

83 - Het vervangen van de vakbeplanting, met behoud van bestaande bomen:
Gaat dat over diezelfde vakken? Welke bomen? Of aan de overkant? Ze gaan toch niet weer die 
bomen weghalen?

Zwavelgeelstraat Het bestaande voetpad blijft 
gehandhaafd maar wordt wel 
versmald. De groenvakken 
blijven gehandhaafd en ook de 
bomen blijven gehandhaafd.

84 Wij willen graag het aantal parkeerplaatsen langs de waterkant tussen de rode flats uitgebreid zien. 
Bovendien graag extra verlichting aan die kanten bij de flats. 

Pastelstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

85 Onderaan de taluds de betonnen paaltjes vervangen door rekken zoals op de rollerskatebaan op de 
Evenaar. Nu rijdt de jeugd met skateboards, fietsen, steps etc. van de helling (ingang Rode flats) 
over het fietspad en de weg, Levensgevaarlijk!

Pastelstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.
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86 Tegenover de woningen in de Barnsteenstraat zijn er zoals gebruikelijk parkeerplaatsen, echter door 
ruimte gebrek zijn bewoners en/of bezoekers genoodzaakt ook te parkeren in het gras aan de 
andere-/overzijde van de straat. Deze situatie is er al meer dan 24 jaar zolang deze straat bestaat en 
ondergetekende hier woont (niet ideaal natuurlijk) aanwezig. En ook altijd zonder bezwaar 
geaccepteerd / aanvaard door de gemeente, dat err dus regelmatig in het gras wordt geparkeerd.

In september / oktober 2019 waren er inees handhavers van de gemeente in de wijk die 
warschuwingen aan bewoners / bezoekers uitdeelde om hun auto's niet in het gras te parkeren, 
maar waar dan...? Bij enquetes / buurtonderzoek / klachten is er altijd door de bewoners de 
afgelopen jaren naar de gemeente aangegeven dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor bewoners 
/ bezoekers, hier is helaas nooit op gereageerd en of iets mee gedaan. 

Gezien het komende groot onderhoud van de wijk, is dit nu simpel en relatief goedkoop op te lossen 
door de steenstrips (die nu al gedeeltelijk zijn aangebracht ipv het gras) verder door het 
aangewezen bouwbedrijf uit te laten breiden over de volledige lengte aan de andere-/overzijde van 
de Barnsteenstraat c.q. ieder geval ter hoogte van het 1e blok van de Barnsteenstraat (nrs 1 t/m 12).

Barnsteenstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

87 Behoud van de speelplaats voor. Zwavelgeelstraat Deze opmerking wordt 
meegenomen in de 
herinrichting van het 
Prismapark (Fase 5 groot 
onderhoud Regenboogbuurt).

88 Verlichting bij het voetbalveld. Zwavelgeelstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

89 Beplanting voor het huis verbeteren of verwijderen Zwavelgeelstraat De bestaande groenvakken 
blijven gehandhaaft maar 
worden tijdens het groot 
onderhoud opgehoogd, 
verbeterd en voorzien van 
nieuwe beplanting

90 Tegen uitbreiding parkeergelegenheid Zwavelgeelstraat In de Zwavelgeelstraat zijn 
geen extra parkeerplaatsen 
voorzien.

91 Snelheidsbeperkende maatregelen, drempels of bloembakken. Barnsteenstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

92 Straat is te smal, verbreden, vooral in de bochten Barnsteenstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

93 Parkeren voor de deur verplaatsen naar de overkant van de straat, schuine parkeerinsteekhavens 
maken

Barnsteenstraat Deze wens kan niet worden 
gerealiseerd.

94 Vuilnisbakken plaatsen, er is veel zwerfvuil Barnsteenstraat Deze wens kan binnen het 
beleid van de gemeente Almere 
niet worden gerealiseerd.

95 Fietspaden van beton een kleur geven Barnsteenstraat De betonnen fietspaden worden 
op een later moment in 1 keer 
allemaal voorzien van een 
gekleurde coating.

96 Vrachtverkeer verbieden door straat te gaan. Barnsteenstraat Deze wens kan niet worden 
gerealiseerd.

97 Leukere begroeiing tussen parkeren en trottoir zoals aan de Pastelstraat oostzijde. Zwavelgeelstraat Het plantsoen wordt opnieuw 
ingeplant. De definitieve keuze 
voor de beplanting wordt in 
samenspraak met de 
straatambassadeurs gemaakt.

98 Landschap verbetering veld op groene wig bv. Heuvels, begroeiing of bankjes Zwavelgeelstraat Deze opmerking wordt 
meegenomen in de 
herinrichting van het 
Prismapark (Fase 5 groot 
onderhoud Regenboogbuurt).

99 Begroeiing rondom voetbal veldje om geluid tegen te gaan Zwavelgeelstraat Deze opmerking wordt 
meegenomen in de 
herinrichting van het 
Prismapark (Fase 5 groot 
onderhoud Regenboogbuurt).

100 De parkeerplaatssen op straatniveau, dus niet meer een stoeprand op hoeven. Zwavelgeelstraat Deze wens kan niet worden 
gerealiseerd.

101 Betere indeling parkeerplaatsen in de Barnsteenstraat bijv. aan de kant van de groenstrook 
diagonaal vanaf de weg in te steken parkeerplaatsen.

Barnsteenstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

102 Verwijderen van dode en of beschadigde bomen en bosjes. Men gebruikt de bosjes als afvalplek. 
Onderhoud kan ook vaker!!

Barnsteenstraat Dode en/of beschadigde bomen 
worden verwijderd en waar 
mogelijk vervangen. 

103 Wellicht het verplaatsen van de lantaarnpalen, deze staan nu niet praktisch aan de kant van de 
woningen Barnsteenstraat

Barnsteenstraat Deze wens kan niet worden 
gerealiseerd.

104 Kan er nog 2-3 parkeerplaatsen bij? Dus verharding (tegels) op het gras t.o. de huizen? Het gras 
wordt nu steeds kapot gereden, blubber is ook niet fijn. Bovendien, elke rij van 12 huizen in de 
Barnsteenstraat hebben maar 11 parkeerplaatsen. Dat is te weinig tegenwoordig.

Barnsteenstraat Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

105 Opmerking: in een ander deel wat al gerenoveerd is, zijn beschermingspaaltjes verder van bomen 
geplaatst, waardoor parkeerruimte kleierr is geworden i.p.v. 3 auto's kunnen er nu nog 2 auto's 
staan. Graag aandacht hiervoor Dank.

Barnsteenstraat Deze opmerking zullen wij 
meenemen gedurende de 
uitvoering.

106 Meer parkeerplaatsen (58%) Karmozijnhof Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.
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107 Ontmoetingsplek (31%) Karmozijnhof Ontwerp Karmozijnhof is 
aangepast en geschikt als 
ontmoetingsplek

108 Vertraging voor auto's (27%) Karmozijnhof In de Karmozijnhof zijn 
snelheidsbeperkende 
maatregelen voorzien.

109 Zorgen dat straat aansluit op eigen terrein qua hoogte ivm afwatering (19%) Karmozijnhof Afwatering op eigen terrein is 
de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar.

110 Bomen en groen moeten blijven (19%) Karmozijnhof Uitgangspunt is dat bomen en 
groen zoveel als mogelijk 
gehandhaafd blijven.

111 Hoe ziet het voorlopige plan eruit en staat dat ergens op de website? Karmozijnhof Het voorlopige plan is 
gepresenteerd tijdens de 
digitale inloop. Binnenkort zal 
het definitieve ontwerp 
gepresenteerd worden in een 
tweede digitale inloop.

112 Wordt er hulp geboden om opritten en trapjes netjes aan te laten sluiten (evt tegen betaling)? Karmozijnhof Het aansluiten van opritten en 
trapjes is verantwoordelijkheid 
van de eigenaar.

113 Welke beplanting blijft zeker en welke beplanting gaat zeker weg? Karmozijnhof Uitgangspunt is dat bomen en 
groen zoveel als mogelijk 
gehandhaafd blijven.

114 Welke bestrating blijft er zeker en wat gaat zeker weg of wordt vervangen? Karmozijnhof De bestaande structuur met 
betrekking tot de bestrating zal 
grotendeels gehandhaafd 
blijven.

115 Komen er meer parkeerplekken op de Barnsteenstraat en Pastelstraat? Karmozijnhof Langs de Barnsteen- en 
Pastelstraat zijn extra 
parkeerplaatsen gesitueerd.

116 Eenrichtingsverkeer door de hele buurt (evt ook Karmozijnhof)? Bv. Één rijbaan in midden Karmozijnhof Deze wens kan niet worden 
gerealiseerd.

117 Groen behouden maar vervangen/vernieuwen. Onderhoudsvriendelijker of beter onderhouden Karmozijnhof Het groen wordt tijdens het 
groot onderhoude vervangen 
indien noodzakelijk.

118 Mix van wintergroen en bloeiende planten (fruitbomen, vlinder en bijenstruiken) Karmozijnhof Deze wens kan niet worden 
gerealiseerd.

119 Bomen houden maar wel grootte en plekken individueel bekijken ivm zon (nr 2 en 19). Karmozijnhof Uitgangspunt is zoveel als 
mogelijk behouden van 
bestaande bomen.

120 Meer communicatie omtrent bomen Prismapark Zwavelgeelstraat Bestaande bomen blijven 
zoveel als mogelijk 
gehandhaafd. De bomen uit het 
recentelijk gerealiseerder 
arboretum zullen verspreid door 
het Prismapark worden 
herplant.

121 Onderhoud onderstam geente bomen Zwavelgeelstraat Hier wordt actie op 
ondernomen om deze 
ongewenste situatie op te 

122 Band op de erfgrens hoger dan het voetpad Zwavelgeelstraat Deze wens wordt gerealiseerd.
123 Drempels Zwavelgeelstraat Zwavelgeelstraat In de Zwavelgeelstraat zijn een 

tweetal drempels voorzien.
124 Haaks parkeren i.p.v. langsparkeren in Zwavelgeelstraat Zwavelgeelstraat Deze wens kan niet worden 

gerealiseerd.
125 Kunnen er bij de Rode Donders extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd? Rode Donders Op deze locatie worden enkele 

extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Een deel van het 
groen blijft gehandhaafd om de 
doorkijk te behouden. 


