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Bezorgklachten
Heeft u klachten over de bezorging 
van deze nieuwsbrief? Geeft u dit 
dan door aan de gemeente Almere 
via almere.nl/contactformulier. 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Bomen

Over bomen zijn de meningen 
verdeeld, dat bleek wel weer tijdens 
de bewonersbijeenkomst. Waar de 
ene persoon alle bomen wil laten 
staan en er liefst nog heel veel bij wil, 
ziet de ander het liefst zo veel 
mogelijk bomen verdwijnen. 

Er kunnen verschillende redenen zijn 
waarom we bomen verwijderen. 
Bijvoorbeeld als een boom dreigt om 
te vallen of als er takken af dreigen te 
breken. Om onveilige situaties te 
voorkomen halen we de boom dan 
weg. Waar bomen dicht bij elkaar 
staan is het nodig om te ‘dunnen’: 
hier halen we bijvoorbeeld om en om 
bomen weg zodat de bomen die 
blijven staan voldoende ruimte 
krijgen om door te groeien en zo 
groot en oud te kunnen worden.

Tijdens de bewonersbijeenkomst 
hebben we verzoeken gehad om 
bomen weg te halen op verschillende 
plekken, met name omdat bomen het 
licht in de woning wegnemen. Op 
andere plekken in de stad krijgen we 
soms meldingen over vallende besjes 
of vogels die zittend in de boom hun 

behoefte doen, waardoor auto’s vies 
worden. Hoe vervelend dit ook is 
voor die bewoners, dit is voor ons 
geen reden om bomen te verwijderen. 
 

Paarden inzetten om bomen te 
verwijderen

Een mooie vraag die we kregen: of 
het mogelijk is om de stammen van 
bomen weg te laten slepen door 
paarden. We doen dit in Almere 
vaker, met name om bomen van 
moeilijk te bereiken plekken weg te 
halen. In de bosvakken zou de inzet 
van paarden heel goed mogelijk zijn. 
We gaan dit onderzoeken. 

Populieren vervangen door 
andere populieren 

Het lijkt misschien tegenstrijdig, dat 
we op sommige plekken populieren 
weghalen en nieuwe populieren 
planten. Er bestaan verschillende 
soorten populieren. Sommige soorten 
pluizen meer en hebben een grotere 
kans op het breken van takken. 
Daarom vervangen we de huidige 
bomen, door nieuwe die niet pluizen 
en waarbij de takken minder snel 
kunnen afbreken.  
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Keuzes in onderhoud en Beheer

Almere wordt ouder. Daardoor 
moeten we als gemeente steeds meer 
aan beheer en onderhoud doen. Dat 
kost meer geld dan er beschikbaar is. 
Daarom heeft de gemeenteraad in 
november 2015 besloten wat we nog 
wel doen, en wat niet (meer) of 
minder. We zorgen er uiteraard voor 

dat er geen onveilige situaties  
ontstaan en dat alles wat móet 
werken, blijft werken.  

Op bepaalde plekken in de stad, waar 
het nodig is, investeert de gemeente 
extra. De Meridiaan is zo’n plek. 
Daarom gaan we het park opknappen 

Was u er ook tijdens de bewonersbijeenkomst op 21 maart 2016? Zo’n 130 
mensen hebben de plannen voor de Meridiaan bekeken. We hebben veel 
enthousiaste reacties, nieuwe ideeën en ook kritische vragen gekregen. 
Over het algemeen was de stemming bijzonder goed en we kijken dan ook 
terug op een geslaagde bijeenkomst.

Sindsdien hebben we niet stilgezeten. 
We hebben onderzocht welke ideeën en 
suggesties we konden verwerken in het 
plan. Inmiddels hebben we een reac-
tie gestuurd aan de bewoners die hun 
e-mailadres bij de suggestie of reactie 
hebben achtergelaten. 

In deze nieuwsbrief leest en ziet u hoe 
de reacties verwerkt zijn in het plan 
voor de Meridiaan. 
We bedanken hierbij nogmaals alle 
bezoekers van de bewonersbijeenkomst 
voor hun inbreng. 

Namens het projectteam,
Steven Kasten, Projectmanager

Planning

zelfBeheer

BanKen en PrullenBaKKen

Lange Loper aanleggen Gereed medio november 2016
Bomen weghalen en nieuwe bomen planten Februari-maart 2017
Mantelzoom en looproutes aanleggen  Vanaf voorjaar 2017
Fietspaden aanleggen Vanaf voorjaar 2017

Het blijft mogelijk om in de 
Meridiaan zelf stukjes grond te 
onderhouden. Heeft u hier ideeën 
voor? Neem dan contact op met 
wijk regisseur Wendy Beerman, 
bereikbaar via telefoonnummer 
14 036. Zij kijkt samen met u wat 
de mogelijkheden zijn. 

Een aantal mensen heeft gevraagd 
of we meer banken en prullen-
bakken kunnen plaatsen. We gaan 
geen extra zitbanken plaatsen, maar 
onderzoeken wel of we natuurlijke 
alternatieven zoals boomstammen 
kunnen plaatsen. Die kosten minder 
geld in aanschaf en onderhoud. We 
gaan onderzoeken of we extra 
prullenbakken gaan plaatsen (en zo 
ja: hoeveel en waar). 

en verder inrichten, zodat het netjes 
en aantrekkelijk wordt.
Uiteraard moeten we wel – voor nu en 
de toekomst – rekening houden met 
een bepaald budget. Dat houdt in dat 
we niet ‘zomaar’ alles kunnen doen. 
We gaan bijvoorbeeld geen extra 
bankjes en speeltoestellen plaatsen, 
omdat het onderhoud hiervan de 
komende jaren geld kost en we juist 
op het onderhoud moeten besparen. 

Ook gaan we creatief en duurzaam om 
met onze materialen: speeltoestellen 
verplaatsen we (deels), en we onder-
zoeken of we bijvoorbeeld boom-
stammen kunnen plaatsen die als 
bank gebruikt kunnen worden. 

Meer informatie hierover: 
almere.nl/keuzesinbeheer. 
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Lange Loper (Meridiaanpad)
De Lange Loper is bedoeld om op te 
recreëren. Fietsen kan op het fietspad 
ernaast. Nu komen er regelmatig 
fietsers op de Lange Loper en 
meerdere personen hebben ons 
gevraagd hier iets aan te doen. We gaan 
onderzoeken of we hieraan tegemoet 
kunnen komen. 

Op bepaalde plekken op het pad is er 
sprake van wateroverlast. Dit komt 
doordat de berm hoger ligt dan het 
pad, waardoor het water niet goed weg 
kan spoelen. We gaan onderzoeken wat 
we kunnen doen om de overlast te 
beperken. 

Speeltoestel bij kinderdag
verblijf 

Het plan was het speeltoestel te 
verplaatsen naar een centrale speelplek 
bij het water. Omdat het kinder-
dagverblijf en meerdere bewoners 
hebben gevraagd het speeltoestel bij 
het kinderdagverblijf toch te laten 
staan, gaan we dit doen.

Speelplek bij het water
We zetten de speeltoestellen bij elkaar 
neer, bij de tokkelbaan. Alleen het 
speeltoestel bij het kinderdagverblijf 
blijft op de huidige plek staan. Om bij 
de tokkelbaan meer zicht op de 
speeltoestellen te verkrijgen houden we 
de heg laag. Daardoor wordt de sociale 
controle groter. 

Vliegeren op het veld
Het veld is heel geschikt om te 
vliegeren omdat er geen bomen en 
masten staan. We gaan een deel van het 
veld regelmatig maaien zodat onder 
andere vliegeren goed mogelijk is.

Looproutes
We kregen veel enthousiaste reacties over de natuurlijke looproutes die we gaan 
maaien in het grasveld. De looproutes maaien we regelmatig, en het andere gras 
laten we groeien. We hebben bewust gekozen voor gemaaide looproutes en geen 
schelpenpaden, omdat aanleg en onderhoud van zo’n pad duurder is en een 
minder natuurlijke uitstraling heeft. 

Riet 
Het riet is erg vol en groot. We maaien jaarlijks om en om 
de helft van het riet. Vanaf 2017 gaan we dit twee of drie 
keer per jaar doen om de groei in te perken. Rond de 
bruggen gaan we vanaf 2017 in het voorjaar en de zomer 
extra maaien om het riet te onderdrukken, om zo het zicht 
op het water te verbeteren.
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Ontwerp De Meridiaan
De kaart geeft een impressie van waar bomen komen te staan. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aantallen 
en plekken die op de kaart staan.  Buitenplaats 

We hebben tijdens de bewoners-
bijeenkomst veel vragen gekregen over 
de Buitenplaats. Daar zijn vorig jaar 
veel bomen weggehaald, met de 
bedoeling dat stichting Stad & Natuur 
zich daar zou vestigen. Dat ging helaas 
niet door. Als over de invulling meer 
duidelijk is, maken we dat te zijner tijd 
bekend. 


