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 Thematafel Verkeer & Parkeren
 

Wat wil je versterken? Waar word je blij van (kansen) 

- Autovrije/autoluwe route door Almere Poort van WBroute richting Europalaan.  
- Eigen parkeerplaats gerealiseerd op eigen kavel 
- Fiets/verkeersexamens op school 
- Handhaven van verkeersregels en parkeren, met name het bouwverkeer. De 

veiligheid is in het geding. Dus laten we de put dempen voordat het kalf verdronken 
is.  

- Handhaven op snelheid 30 km 
- Hoe gaat straks naar de A6? 
- Amerigo Vespucciweg handhaven rijden 
- Hekwerken bij bouwflats -> Maak wandelpad naar AH 
- Stoplichten Poortdreef 
- Vrachtwagen op zaterdag parkeren Poortdreef  
- Poortdreef tijdelijke parkeerplaatsen (moeten nu in het gras) 
- Doodlopende straat -> werkzaamheden bus/spoor dam in de sloot.  

Waar erger je je aan (knelpunten) 

- Containers op trottoir, geen ruimte om te lopen.  
- Parkeren/drukte van auto’s ‘bouw’projecten : Chaos.  
- Parkeren Europalaan 
- Fietsers volgelvrij 
- Handhaving snelheid 
- Handhaving parkeren eigen terrein 
- Parkeren eigen grond 
- Straten veel te smal! Hadesstraat + bocht!  
- Koophuizen met 2 parkeerplaatsen: worden als tuin ingericht en parkeren op straat 
- Niet gebruiken van eigen parkeerterrein op eigen grond 
- Auto’s die op de stoep rijden 
- Handhaving kavelpaspoorten mbt realiseren parkeerplaatsen 
- Niet tegelijk wegen afsluiten. Pampusdreef/elementendreef 
- Oversteken van fietspad tussen Droomspiegel & Columbusschool op de fiets -> nog 

net geen ziekenhuisopname  
- Onvoldoende begeleiding bij extra zwaar transport (waar onder kranen. Heimachines 

e.d.) 
- Parkeren in Cascadepark (playground) ondanks boomstronken. Geen handhaving.  
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- Bij sommige evenementen: wijk uit = niet meer wijk ik -> zonder omrijden. Graag 
communicatie over dit soort afsluitingen 

- Bussen/bereikbaarheid bedrijventerreinen en scholen 
- Parkeerplaatsen te klein 
- Gaten in fietspaden, geen reactie op officiële klacht  
- Zwaar transport op Achillesweg ondanks verbod! Handhaven dus!  
- Handhaving bouwverkeer 
- Drempels en wandelpaden 
- Bouwverkeer scholen (dode hoek) 
- Integraal verkeersplan Poort 
- Volgens politie: handhaving in Poort zou niet kunnen omdat Poort bouwterrein is 
- Licht bij rode gebouw: onduidelijkheid 
- School/AH bestraten spoed. 1 richting? Geen fietspad 
- Herziening plan fietspad Duitslandlaan, Oostenrijkstraat, Achillesstraat. Nieuwe plan 

afgekeurd: plan toelichting  
- Artisjokweg fietspad veranderen 
- 3 jaar noodbestrating 
- Henry Stanleystraat auto kids school 
- Ontbreekt aan tijdige communicatie werkzaamheden 
- Fietsers Busbaan Poortdreef 
- Gevaarlijke kruising Poortdreef/Europalaan  
- Wijkregie: sneeuw Duin vegen in winter 
- Te hoge snelheden Poortdreef 
- Blauwe zone uitbreiden naar hele Europalaan. Straks parkeert iedereen bij/voor 

Biggimans & Animere 
- Parkeren station. Parkeerplaats rondje ………… 
- Duin: afstand naar bushalte 
- Castorstraat: uitgang bij ontwikkeling: aandacht nodig 

Oplossingsrichtingen (o.a. quick wins):  

- Klaarovers ’s morgens bij verkeerspunten 
- Handhaving parkeren 
- Handhaving parkeren op eigen grond 
- Checken over parkeerplaatsen op eigen terrein wel groot genoeg zijn op te parkeren 
- Voldoende parkeerplekken 
- Stoep/fietspaden 
- Tussen flats door kunnen lopen 
- Verkeersdrempels busbaan/Europalaan/Poortdreef  
- Maak schuine steek vakken op de Europalaan. Dan kunnen er meer auto’s kwijt 
- Snelheidscontrole op Poortdreef 
- Parkeeroptie bij appartementen: fileparkeren  
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Hoe kunnen we dit samen oppakken?  

- Handhaven en niet wegkijken 
- Keihard handhaven 
- Geen bouwvergunning verlenen zonder parkeerplaatsen op de eigen kavel als dat wel 

in het kavelpaspoort staat 
- Station Poort: bouwweg voetpad/filtspaal 
- Buurt maakt park schoon 
- Handhaving? Auto’s door het park 
- Buurtpreventie gracht smal trottoir/gras parkeren  
- Overstekende kids in Poort naar school Spoorbaanpad 
- Europalaan / Poortdreef druk. 3x ongeluk 
- Heliumweg beroepsverkeer afgesloten weg? -> bestemmingsverkeer. Splitsen weg?  
- Praatgroep voor directe buurt 
- Vast contactpersoon 
- Geluidsschermen A6 
- 30km-zones handhaven 
- Parkeerplaats aan eind van Oostenrijkstraat/Hongarijeplaats voor de treinreizigers uit 

Poort realiseren 
- Castorstraat als uitgang -> straks bij nieuwe wijk? 
- Afsluiting info kort van te voren 

 


