Het landgoed - terugkoppeling participatie 18 maart 2020

Indeling tafels

Nobelhorst Bouwveld 7

De terugkoppeling vindt plaats in groepen. Per half uur ontvangen we twee ‘tafels’. In de uitnodigingsbrief wordt aangegeven wanneer u
wordt verwacht.
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Het landgoed - Blad 1
1. Brug: Een autobrug is niet per se noodzakelijk, daarom wordt ingezet op een fietsbrug, waarbij de brug ook toegerust is voor 		
hulpdiensten.
2. Haag: Er is een instandhoudingsverplichting voor een levende groene erfafscheiding. In principe plant de gemeente een beukenhaag op
eigen terrein. Hier kan van afgeweken worden. In dat geval kiest de bewoner zelf welke soort haag en plant deze haag zelf aan.
3. Beplanting: Is er een ander soort beplanting mogelijk? Bijvoorbeeld heesters ipv gras? Dit is mogelijk, mits de straat bereid is om dit zelf 		
te beheren. De gemeente plant in dat geval aan en er wordt een beheersovereenkomst tussen bewoners en de gemeente gesloten Wordt
deze niet nagekomen dan kan de beplanting verwijderd worden en komt het gras weer terug. Het voorstel voor extra zelfbeheer staat
apart op tekening aangegeven.
4. Inritten: Inritverbredingen aanvragen kan via de site: ikbouwmijnhuisinalmere.nl Deze worden per locatie beoordeeld.
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5. Boomkeuze: De boomsoort Quercus robur ‘Fastigiatia’ blijkt gevoelig voor de eikenprocessierups. Daarom is er gekozen om twee
boomsoorten voor te leggen: Fagus sylvatica ‘Dawyck’ - Zuilbeuk of Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ opgaande perensoort zonder vruchten.
Deze twee soorten zullen we bespreken tijdens de terugkoppelings avond.

Het landgoed - Blad 2
1. Afval: Met uitzondering van appartementen krijgen alle woningen in Nobelhorst containers aan huis. Hierdoor wordt afval goed
gescheiden en wordt bijgedragen aan de duurzaamheidsopgaven van de gemeente. Bewoners moeten de containers zelf aanvragen via
de gemeentelijke website https://www.almere.nl/wonen/afval/afvalbak-aanvragen/
2. Laadpalen: Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over het aanvragen van een laadpaal: https://www.almere.nl/wonen/
verkeer-en-vervoer/elektrisch-vervoer/ Voor bewoners met een eigen los gekochte parkeerplaats, (dus niet direct op eigen kavel) geldt dat
het nog niet per direct mogelijk is een eigen laadpaal te laten plaatsen.
3. Beplanting: Is er extra beplanting in de steeg mogelijk? Ja dit wordt verwerkt op tekening.
4. Toevoegen drempel: Een drempel in een woonerf toevoegen is dubbel. De inrichting van een woonerf is dusdanig dat er niet hard gereden
mag en kan worden. Om tegemoet te komen aan deze wens wordt op deze locatie de inrichting aangepast, door een bestratingspatroon
en een lichte verhoging aan te brengen.
5. Afwatering: Er wordt een extra goot aangelegd. Dit wordt verwerkt op tekening.
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7. Woonerf: Op de overgang van de Kamerlingh Onnesstraat naar de Nobelstraat begint het woonerf. Dit is gemarkeerd met een
inritconstructie.
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6. Zelfbeheer: Een deel van de openbare ruimte in zelfbeheer nemen is mogelijk en ook wenselijk. Het biedt meer mogelijkheden voor een
bijzondere inrichting van de openbare ruimte. Er kan een voorstel gemaakt worden, waaraan een beheersovereenkomst met de gemeente
gekoppeld wordt. Wordt het afgesproken beheer niet nagekomen, dan wordt teruggevallen op de oospronkelijke inrichting en en komt het
gras weer terug volgens het huidige plan. Het voorstel voor extra zelfbeheer staat apart op tekening aangegeven.

Het landgoed - Blad 3
1. Carport: De straat voor de carport is volgens de normen gedimensioneerd. Dit moet voldoende zijn om de parkeerplaatsen onder de
carport in en uit te draaien. Schuinparkeren levert in dit geval geen extra ruimte op. Er is meer ruimte nodig om de parkeerplaatsen schuin
aan te leggen. Daar is fysiek geen ruimte voor.
2. Parkeerplaatsen: 1 extra parkeerplaats aanleggen aan de zuidzijde is mogelijk en wordt verwerkt op tekening.
3. Hagen: De haag op de erfscheiding van de huurwoningen moet nog groeien. Dit kost enige tijd. Voor deze haag, op het openbare gebied,
zullen wij extra hortensia’s planten.
4. Afval: Het verplaatsen van ondergrondse containers is niet wenselijk en in dit geval fysiek niet mogelijk. Er liggen rondom kabels en
leidingen in de grond.

7. Beplanting: Er worden twee soorten prunus aangeplant. Prunus serrulata ‘Jo-nioi’ en Prunus serrulata ‘Pink Perfection’
8. Ronde perkje: Deze is niet bedoeld als rotonde. Het is goed mogelijk om langs de voorzijde langs te rijden en elkaar daar te passeren. Dit
is enigszins verduidelijkt in de bestrating.
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6. Bos: De gemeente zal dit najaar extra bos moeten kappen, mede vanwege de nieuwe aansluiting met de fietsbrug achter het Landhuis.
Het verzoek om aan de westelijke (bos) kant van Nobelhorst beplanting toe te passen, kan in principe in de toekomstige plannen voor
de inrichting van het bos worden aangegeven. Echter het aanplanten van heide wordt sterk afgeraden door de beplantingsadviseurs.
Dit is vanwege de grondsoort, heide gedijt niet goed op een kleibodem. Het bosgedeelte valt niet binnen de participatie van de
inrichting voor het woongebied Nobelhorst. Voor participatie en zelfbeheer van het bosgebied verwijzen we u naar de website.
https://growinggreencities.almere.nl/almere-maakt-groen/almeerderhoudt-van-jou/ Houdt u de berichtgeving op deze website in de gaten
en meldt u daar aan voor zelfbeheer plannen voor het bosgebied.
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5. Zelfbeheer: Alternatieve beplanting is mogelijk als bewoners ook het beheer op zich nemen en een beheerovereenkomst met de
gemeente sluiten. Indien de afspraken niet nagekomen worden, zal de oorspronkelijke inrichting (bijv gras) teruggebracht worden. Het
voorstel voor extra zelfbeheer staat apart op tekening aangegeven.

Het landgoed - Blad 4
1. Snelheid: De vraag is of de woonstraat Kamerlingh Onnesstraat ipv een 30 km/u regime een 15/u regime kan krijgen. Deze suggestie
is bekeken en intern met diverse disciplines doorgenomen. Het omzetten van de gehele straat naar woonerfzone is niet wenselijk. Voor
verdere uitleg verwijs ik u naar de algemene brief.
2. Afval: Verplaatsen van de mogelijke locatie voor ondergrondse containers is fysiek niet mogelijk. Er liggen kabels en leidingen in de grond.
Daar kunnen we helaas niet van afwijken. Met de beplanting rondom de ondergrondse containers maken we een zo aangenaam mogelijk
beeld.
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3. Spelen: Het voorstel van de bewoners (direct aan het veldje) om een klimboom te plaatsen, past helemaal binnen de visie van het spelen.
De klimboom is een vorm van spelaanleiding langs een speelroute richting de speeltuin op het Eiland. Daarmee komt de glijbaan te
vervallen. Een los speelelement past niet binnen het speelbeleid van de gemeente. Er wordt ingezet op geclusterde speelplaatsen en
speelroutes met spelaanleidingen.

Het landgoed - Blad 5
1. Parkeren: Het parkeerhof aan de William Braggstraat en de Kamerlingh Onnesstraat zijn op dit moment niet afgewerkt. Bij het afwerken
van het terrein wordt de indeling van de parkeerplaatsen duidelijk. De gekochte parkeerplaatsen worden ingericht door Dura. Zij plaatsen
een huisnummer tegel in de parkeerplaats. Dan is het duidelijk bij wie de parkeerplaats hoort.
2. Bouwweg: Na de afwerking zijn ook de kuilen en oneffenheden verdwenen.
3. Verlichting: De definitieve verlichting wordt in fases geplaatst. Medio Q2 of Q3
4. Locatie lichtmasten: In dit geval is het verplaatsen van de verlichting niet mogelijk. Verplaatsing gaat ten kostte van de gelijkmatigheid. Dat
betekent dat na verschuiving van een lichtmast donkere vlekken of juist te lichte vlekken op de straat ontstaan. De lichtmasten staan dan
te ver uit elkaar of juist te dicht op elkaar. Het verlichtingsplan moet voldoen aan de verlichtingsnormen.
5. Voorkomen inrijden: Extra stenen bij de toegangen worden verwerkt op de tekening
6. Wagenmakerserf: Op het pleintje wordt op verzoek één boom verplaatst om zoveel mogelijk vrije ruimte te creëren. Daarnaast worden in
de bestrating een dambord, een hinkelbaan en twee knikkerpotjes verwerkt. Een aantal bankjes worden ingeruild voor een boombank.

maart 2020

maart 2020

Gemeente Almere/Gebiedsontwikkeling

Gemeente Almere/Gebiedsontwikkeling

7. Veldje Wagenmakerserf: Het voorstel van een klimboom past helemaal binnen de visie van het spelen. De klimboom is een vorm
van spelaanleiding langs een speelroute richting de speeltuin op het Eiland. De klimboom is een vorm van spelaanleiding langs een
speelroute richting de speeltuin op het Eiland. Deze wordt nog aangevuld met 3 ‘stap’-stammetjes. Eén bank wordt verplaatst naar het
veldje met de klimboom.

Het landgoed - Blad 6
1. Haag: Andere soort haag: Er is een instandhoudingsverplichting voor een levende groene erfafscheiding. In principe plant de gemeente
een beukenhaag op eigen terrein. Hier kan van afgeweken worden. Is dat het geval, dan kiest de bewoner zelf een soort haag en plant
deze haag zelf aan.
2. Zelfbeheer: Andere beplanting in de straat is mogelijk mits er afspraken over zelfbeheer gemaakt worden. De gemeente plant aan en er
wordt een beheersovereenkomst gemaakt. Wordt deze niet nagekomen dan kan de beplanting verwijderd worden en komt het gras weer
terug. Het voorstel voor extra zelfbeheer staat apart op tekening aangegeven.
3. Boomkeuze: De boomsoort Quercus robur ‘Fastigiatia’ blijkt gevoelig voor de eikenprocessierups. Daarom is er gekozen om twee
boomsoorten voor te leggen: Fagus sylvatica ‘Dawyck’ - Zuilbeuk of Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ opgaande perensoort zonder vruchten.
Deze twee soorten zullen we bespreken tijdens de terugkoppelingsavond.
4. Containeropstelplaatsen: Deze worden door reiniging aangegeven. Dit zal zeer waarschijnlijk op aangewezen parkeerplaatsen
plaatsvinden.

maart 2020

maart 2020

Gemeente Almere/Gebiedsontwikkeling

Gemeente Almere/Gebiedsontwikkeling

5. Toegang bos: Er wordt een apart wandelpad richting het bos aangelegd. Wandelaars hoeven niet meer via het achterpad van de
Orangerie.

Het landgoed - Blad 7
1. Inritten: Inritverbredingen aanvragen kan via de site: ikbouwmijnhuisinalmere.nl even de totale link waar formulier staat vermelden. Deze
worden daarna beoordeeld en op basis daarvan toegekend of afgewezen.
2. Verlichting: Het verplaatsen van lichtmasten naar de overzijde van de weg is geen optie. Daar is vanwege de parkeerplaatsen en de
inritten geen ruimte voor lichtmasten. De verlichting die geplaatst wordt, wordt aan de achterzijde afgeschermd met een lamel. Dat
betekent dat het licht niet ver naar achteren, richting de woning kan schijnen.
3. Bomen: Uitgangspunt is om de schaarse beschikbare ruimte voor bomen te behouden. Er worden niet minder bomen aangeplant. Dat
is goed voor het straatbeeld, ecologie, voor het tegengaan van “hittestress” en voor de aansluiting van de wijk bij het bos. Wel is er een
enkele aanpassing gedaan in het assortiment.
4. Soorten: Eén boom in het parkeerhofje; Liriodendron tulipifera ‘Fastigiata’ wordt een Magnolia kobus
5. Parkeren: Twee extra parkeerplaatsen worden tussen de bomen ingepast en verwerkt op tekening.
6. Snelheid: De vraag is of de woonstraat Kamerlingh Onnesstraat ipv een 30 km/u regime een 15/u regime kan krijgen. Deze suggestie
is bekeken en intern met diverse disciplines doorgenomen. Het omzetten van de gehele straat naar woonerfzone is niet wenselijk. Voor
verdere uitleg verwijs ik u naar de algemene brief.
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7. Steiger of een bankje: Een steiger is niet wenselijk vanwege het beheer van de steiger. Daarnaast is er geen unieme wens vanuit de
bewoners. Daarom op deze locatie geen steiger of een bankje.

Het landgoed - Blad 8
1. Verkeer: De Robert Millikanstraat is voldoende breed ontworpen voor twee richtingverkeer. Auto’s kunnen elkaar rustig passeren.
Hierdoor wordt snel rijden ook tegen gegaan. Bij één richting krijgt de straat een smaller profiel, waarbij er minder ruimte is voor andere
weggebruikers.
2. Haag: Er is een instandhoudingsverplichting voor een levende groene erfafscheiding. In principe plant de gemeente een beukenhaag op
eigen terrein. Hier kan van afgeweken worden. Is dat het geval dan kiest de bewoner zelf welke soort haag en plant deze haag zelf aan.
3. Zelfbeheer: Andere beplanting in de straat is mogelijk mits er afspraken over zelfbeheer gemaakt worden. De gemeente plant aan en er
wordt een beheersovereenkomst gemaakt. Wordt deze niet nagekomen dan kan de beplanting verwijderd worden en komt het gras weer
terug. Het voorstel voor extra zelfbeheer staat apart op tekening aangegeven.
4. Verlichting: De doorsteek gaat naar een donker gebied, het bos. Het is daarom niet nodig om de doorsteek te verlichten. Daarmee komt
de lichtmast in de doorsteek te vervallen.
5. Inritten: Inritverbredingen aanvragen kan via de site: ikbouwmijnhuisinalmere.nl Deze worden per locatie beoordeeld.

8. Bos: Het bos is eind 2019 door de gemeente aangekocht. Geleidelijk zal het bos omkleuren van een productiebos naar een
recreatiebos. Er liggen nog geen concrete plannen voor beheer en onderhoud van het bos, maar deze zullen er wel komen.
Ook wordt er gewerkt aan een integrale visie voor het bos in heel Almere Hout. Meer informatie vindt u via de website:
https://growinggreencities.almere.nl/almere-maakt-groen/almeerderhoudt-van-jou/ Op dit moment kan de gemeente nog geen
toezeggingen doen, of afspraken maken omtrent zelfbeheer. Wel is het zo dat er rekening moet worden gehouden met een beheer dat bij
een bosstrook past.
9. Steiger: Een steiger is niet wenselijk vanwege het beheer van de steiger. En er is geen unieme wens vanuit de bewoners. Daarom op
deze locatie geen steiger.
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7. Groen: Meer groen in de straat vinden we een goed idee, maar een boom ipv een parkeerplaats is om twee redenen niet mogelijk. Ten
eerste er liggen kabels en leidingen onder de parkeervakken. Ten tweede kan er niet zomaar een parkeerplaats in de openbare ruimte
vervallen. Deze openbare parkeerplaats moet de gemeente volgens de norm handhaven.Om toch een groen straatbeeld te krijgen
juicht de gemeente het planten van bomen en groen in tuinen toe. Er zijn mooie voorbeelden te vinden in Nobelhorst, bijvoorbeeld met
leibomen.
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6. Soorten beplanting: Rododendrons doen het niet op de kleibodem van de polder. Daarom kiezen we juist vaak voor Hortensia’s. Er wordt
een beplantingsvoorstel verwerkt op de tekening.

