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TEKENING BOMENSTADSWERFPARK

Het groen in uw wijk

Op www.almere.nl/GOdewerven 
kunt	u	op	de	tekening	zien	waar	
bomen	in	de	Wittewerf	en	Goede-
werf weggehaald, verplant en 
geplant worden. Als we in een 
volgende	wijk	aan	de	slag	gaan,	
komen	ook	de	tekeningen	van	die	
wijk	op	de	website	te	staan.	

In	het	Stadswerfpark	komt	een	
nieuwe sporthal. De oude sporthal 
wordt in 2016 gesloopt, de nieuwe 
zal	er	in	2017	staan.	Als	de	nieuwe	
sporthal	gereed	is,	krijgt	de	open-
bare	ruimte	een	opknapbeurt.	

Tijdens	het	groot	onderhoud	worden	
ook	de	bomen,	struiken	en	planten	(het	
groen)	opgeknapt.	Een	deel	van	het	
groen	zal	verwijderd	moeten	worden.	
Het	tijdstip	waarop	dit	gebeurt,	is	
afhankelijk	van	het	broedseizoen	en	het	
plantseizoen.	Het	broedseizoen	van	veel	
vogels	begint	rond	half	maart.	Omdat	er	
kans	is	dat	de	vogels	zich	dan	in	de	
bomen	nestelen,	halen	we	in	principe	in	
die	periode	geen	bomen	weg.	Aanplant	
van	de	nieuwe	struiken	en	bomen	
gebeurt	in	het	plantseizoen.	Het	
plantseizoen	loopt	van	november	tot	
april.

De	Werven	is	één	van	de	oudste	wijken	
van	de	stad.	De	openbare	ruimte	bij	u	
in	de	wijk	is	aan	een	opknapbeurt	toe.	
Daarom gaan we, in overleg met u, 
groot	onderhoud	in	uw	wijk	uitvoeren.	
Dit	doen	we	wijk	voor	wijk.	We	
beginnen	in	de	Goedewerf	en	de	
Wittewerf. 
 

Wat is groot onderhoud?
Bij	groot	onderhoud	knappen	we	de	
openbare	ruimte	in	een	wijk	op.	
Straten	en	stoepen	die	verzakt	zijn,	
worden opgehoogd. Het groen, dus de 
bomen	en	planten	in	de	wijk,	wordt	
beoordeeld	en	waar	nodig	vervangen	of	
weggehaald.	Speelplekken	worden	
opgeknapt	en	verlichting	hersteld.	
Daarnaast	kijken	we	ook,	samen	met	u	
als	bewoner,	of	we	het	ontwerp	kunnen	
verbeteren.	Aannemer	Dusseldorp	
Infra,	Sloop	en	Milieutechniek	gaat	het	

groot	onderhoud	bij	u	in	de	wijk	
uitvoeren.

Grote rol aannemer
Dusseldorp	krijgt	een	grote	rol	in	het	
maken	van	het	ontwerp	en	de	
communicatie	met	u	als	bewoner.	
Natuurlijk	samen	met	de	gemeente.	
Dit heeft als voordeel dat de aannemer 
uw	wijk	goed	leert	kennen	en	de	
uitvoering en afstemming hierdoor 
soepel	verloopt.	Om	de	wijk	en	haar	
bewoners	alvast	goed	te	leren	kennen,	
heeft	Dusseldorp	vanaf	1	januari	2016	
het	dagelijks	beheer	van	de	openbare	
ruimte	in	uw	wijk	van	de	gemeente	
overgenomen.	In	deze	nieuwsbrief	leest	
u	daar	meer	over.	Ook	ziet	u	wanneer	
het	groot	onderhoud	in	uw	wijk	naar	
verwachting	start.	Op	de	achterzijde	
vindt	u	de	contact	informatie.		

Bij	de	beslissing	om	een	boom	te	
verwijderen,	wegen	we	de	volgende	
punten af:
-	veroorzaakt	de	boom	schade	aan	
verharding	(trottoir)	en	kabels	en	
leidingen; 

-	wat	is	de	gezondheid	en	levens-
verwachting	van	de	boom;

-	veroorzaakt	de	boom	overlast	of	staat	
hij	in	de	weg;

-	overleeft	de	boom	de	ophoging	(veel	
bomen	kunnen	hier	slecht	tegen).		

DAGELIJKS BEHEER VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

Vanaf	1	januari	2016	heeft	
Dusseldorp	het	beheer	van	de	
openbare	ruimte	van	de	gemeente	
overgenomen.	Het	gaat	daarbij	om	
bijvoorbeeld	onderhoud	of	reparatie	
aan wegen, fiets- en voetpaden, 
straatmeubilair	en	openbaar	groen.	
Dus	zijn	er	in	uw	wijk	zaken	kapot,	
dan lost Dusseldorp dat voor u op. 
Deze	meldingen	kunt	u	vanaf	1	
januari	2016	doorgeven	aan	de	
contactpersoon	van	Dusseldorp,	
Marcel	Veenbrink.	U	kunt	hem	
bereiken	per	e-mail	via	
GOdewerven@dusseldorp.nl of 
telefonisch	via	06–30488298.	
Voor	overige	zaken,	zoals	afval-
dumpingen,	blijft	de	gemeente	uw	
aanspreekpunt.	
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BEREIKBAARHEID WONING 

SAMEN DE WIJK MAKEN

KLANKBORDGROEP

VOORTUIN OPHOGEN 

Wij	zijn	ons	ervan	bewust	dat	het	
groot onderhoud overlast voor u als 
bewoner	gaat	veroorzaken.	Om	deze	
overlast tot een minimum te 
beperken,	wordt	het	werk	in	
verschillende	fasen	uitgevoerd.	Uw	
straat	zal	een	korte	periode	niet	
bereikbaar	zijn	met	de	auto.	
Uiteraard	wordt	er	tijdens	die	
periode	altijd	voor	gezorgd	dat	
uw	woning	te	voet	bereikbaar	is.
Voor	mensen	die	slecht	ter	been	
zijn	of	een	bijzondere	
gebeurtenis	hebben,	zoals	een	
verhuizing,	zorgen	wij	voor	
assistentie	om	de	bereikbaar-
heid	zo	optimaal	mogelijk	te	
houden. 

Met	de	hulpdiensten	hebben	wij	
regelmatig overleg over de 
bereikbaarheid,	zodat	uw	wijk	bij	
calamiteiten	bereikbaar	blijft.		

Ons	uitgangspunt	is	de	openbare	
ruimte	in	uw	wijk	zo	te	maken	dat	u	
er	prettig	woont	en	leeft.	Dit	kunnen	
wij	niet	alleen,	daar	hebben	wij	u	ook	
voor	nodig.	Daarom	willen	wij	gaan	
werken	met	een	klankbordgroep	met	
daarin	bewoners	uit	de	wijk.	Tijdens	
het	maken	van	het	ontwerp	over-
leggen	wij	regelmatig	met	deze	
klankbord	groep	over	de	wensen,	die	
de	bewoners	tijdens	de	eerste	
inloopavond	voor	hun	wijk	hebben	
aangedragen. In de uitvoerings-

Als de straten opgehoogd worden, 
ontstaat	er	hoogteverschil	met	uw	
voortuin.	Als	u	een	koopwoning	
heeft,	bent	u	zelf	verantwoordelijk	
voor het ophogen van uw voortuin 
(inclusief	het	pad	naar	uw	voor-
deur).	Wij	adviseren	u	dit	pas	te	
doen nadat de stoep is opgehoogd, 
omdat	u	dan	exact	de	ophoging	
ziet.	U	kunt	tegen	voordelig	tarief	
zand	bestellen	bij	de	aannemer.	
Tuinaarde wordt gratis ter 
beschikking	gesteld.	Uiteraard	
ontvangt u hierover meer informatie 
voordat	wij	bij	u	in	de	straat	gaan	
starten. Als u in een huurhuis 
woont,	neem	dan	contact	op	met	
uw verhuurder over het ophogen. 

Tijdens	het	groot	onderhoud	kijken	
we meteen of de speel toestel len de 
komende	jaren	nog	veilig	mee-
kunnen.	Als	het	nodig	is	vervangen	
we	een	toestel.	We	maken	meteen	
grotere	speelplekken	in	de	wijk,	met	
meer	speeltoestellen	bij	elkaar.	Dit	
betekent	dat	we	op	sommige	
plekken	een	speel	toestel	weghalen	
en verplaatsen naar een grotere 
centrale	speel	plek.		

Voordat	we	het	ontwerp	voor	uw	wijk	
gaan	maken,	nodigen	we	u	eerst	uit	
voor	een	inloopbijeenkomst.	Alle	
inwoners	van	de	wijk	krijgen	een	paar	
maanden	voor	de	verwachte	start-
datum van de uitvoering een 
uitnodigings	brief.	Woont	u	
bijvoorbeeld	in	de	Schoolwerf	dan	is	
dat	in	2018.	Tijdens	deze	eerste	
inloop	bijeenkomst	willen	we	van	u	
horen	welke	wensen	en	ideeën	u	heeft	
voor	de	wijk.	Wij	kijken	vervolgens	of	
we	deze	wensen	mee	kunnen	nemen.	

VERGROTEN VAN UW TUIN?

In	De	Werven	zijn	de	wegen,	voet-
paden	en	fietspaden	verzakt.	De	
verhardingen	(stenen,	asfalt	of	beton)	
worden	verwijderd,	er	wordt	met	
zand	opgehoogd	en	daarna	opnieuw	
bestraat.	

Bij	het	groot	onderhoud	wordt	ook	gekeken	of	het	wenselijk	is	de	openbare	
ruimte	en	het	gemeentelijk	groen	anders	in	te	richten.	Hierdoor	ontstaan	soms	
mogelijkheden	voor	het	vergroten	van	tuinen.	Als	dit	voor	uw	tuin	van	toe-
passing	is,	ontvangt	u	per	brief	een	voorstel.	Het	kan	ook	zijn	dat	uw	tuin	nu	
zonder	toestemming	van	de	gemeente	deels	op	gemeentegrond	ligt.	In	dat	
geval	neemt	de	gemeente	contact	op	met	de	eigenaar	van	de	grond.	Dan	wordt	
besproken	of	de	bestaande	situatie	kan	worden	omgezet	in	een	officiële	
vergroting	van	het	perceel	of	dat	de	officiële	eigendomsgrens	wordt	
gehandhaafd en de tuin moet worden aangepast.
Heeft	u	geen	brief	ontvangen,	maar	ziet	u	wel	mogelijkheden	voor	een	 
vergroting	van	uw	tuin?	Kijk	dan	op	www.almere.nl/tuinvergroting.	Hier	vindt	
u	ook	meer	informatie,	waaronder	de	randvoorwaarden	en	kosten.		

PARKEREN

Tijdens	de	werkzaamheden	in	uw	
straat	moet	u	uw	auto	tijdelijk	
ergens	anders	parkeren.	Tijdens	de	
derde	inloopavond	voor	uw	wijk	
ontvangt u hierover meer 
informatie. Daarnaast ontvangt u 
een	brief	hierover	voordat	de	werk	-
	zaam	heden	in	uw	straat	starten.	

Invalidenparkeerplaats 
Heeft	u	een	invalidenparkeerplaats?	
Dan	verplaatsen	wij	deze	-	in	
overleg	met	u	-	tijdelijk	
naar	een	nood	parkeer-
plaats.	Geef	dit	vlak	
voor de start van de 
werkzaamheden	aan	bij	
de uitvoerder. Op de 
achterzijde	van	deze	nieuwsbrief	
staan	de	verschillende	mogelijk-
heden	om	contact	op	te	nemen	
vermeld. 

Planning 

SPEELTOESTELLEN

periode stemmen we met de 
klankbord	groep	af	of	de	uitvoering	
naar	wens	verloopt	en	of	er	verbeter-
punten	zijn	voor	de	bereikbaarheid.	
De	leden	van	de	klankbordgroep	zijn	
actief	en	verzorgen	zelf	de	
communicatie	met	de	buurtbewoners.	
Wilt	u	meedenken	over	de	inrichting	
van	de	openbare	ruimte	in	uw	wijk	en	
actief	betrokken	blijven	tijdens	de	
uitvoering?	Meld	u	dan	aan	voor	de	
klankbordgroep	tijdens	de	eerste	
inloopavond	van	uw	wijk.		

Bij	u	in	de	wijk	hebben	de	achter-
paden	verschillende	eigenaren.	Een	
deel	van	de	paden	is	particulier	
eigendom, een deel is van de 
gemeente en een deel van de 
woning		corporaties.	De	nieuwe	
bestrating	van	de	achterpaden	
wordt	zo	aangelegd	dat	het	regen-
water via de straat wordt afgevoerd. 
Er	komt	dus	niet	meer	regenwater	
dan nu het geval is in de steeg 
terecht.	Een	aantal	achterpaden	die	
eigendom	zijn	van	de	gemeente	
worden	tijdens	het	groot	onderhoud	
wel	opgehoogd.	Particuliere	
eigenaren	zijn	zelf	verantwoordelijk	
voor een eventuele ophoging. Bent 
u	huurder	en	wilt	u	het	achterpad	
opgehoogd	hebben?	Neem	dan	
contact	op	met	uw	woning-
corporatie.	Of	en	hoeveel	de	straten	
moeten worden opgehoogd, laten we 
u	in	januari,	zowel	schriftelijk	als	op	
een tweede inloopavond weten.  
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Tijdens	een	tweede	inloopavond	
presenteren we het ontwerp en laten 
u	zien	welke	wensen	we	binnen	de	
projectkaders	hebben	kunnen	
realiseren.	Vlak	voor	de	start	van	de	
werkzaamheden	in	uw	wijk	nodigen	
we	u	nog	een	keer	uit.	Tijdens	deze	
derde avond ontvangt u de planning 
en	praktische	informatie.	
De	informatie	vindt	u	ook	terug	op	
www.almere.nl/GOdewerven en in 
een	speciale	projectapp,	die	vanaf	1	
januari	2016	beschikbaar	is.		

ACHTERPADEN

WEGEN, VOETPADEN EN FIETSPADEN 

Alle	Werven	worden	opgeknapt.	We	beginnen	in	2016	in	de	Wittewerf	en	de	Goedewerf.
Op	de	kaart	ziet	u	de	verwachte	startdatum	in	uw	wijk.


