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Geachte lezer,

In juni 2013 heeft het vorige college van B&W de ambtelijke organisatie gevraagd een Staat van Almere te maken. 

Voor u ligt de bundel ‘De staat van Almere’. De bundel bestaat uit drie onderdelen:
1. Een denkagenda 2014-2019;
2. Een karakterschets van de stad en de stadsdelen;
3. Het rapport ‘Het nieuwe pionieren’.  

De Staat van Almere is in het afgelopen halfjaar via verschillende onderzoeken tot stand gekomen. Dit betrof zowel 
statistisch als kwalitatief onderzoek. Voor het kwalitatieve onderzoek is een serie stadsgesprekken georganiseerd. 
In 19 gesprekken is met uiteenlopende groepen bewoners en ondernemers gesproken over de vragen hoe het gaat 
met Almere en welke zaken om aandacht vragen. Het resultaat van de stadsgesprekken is opgetekend in het rap-
port ‘Het nieuwe pionieren’. 

De uitkomsten van het kwalitatieve en het statistische onderzoek zijn verweven in een Denkagenda 2014-2019. 
Deze denkagenda pretendeert niet een volledig compleet beeld te geven van het wel en wee van Almere en de 
Almeerse opgaven, maar agendeert mogelijke vraagstukken en opgaven voor de komende bestuursperiode.

De bundel is inmiddels gepubliceerd op de gemeentelijke website. De nieuwe raad en het nieuwe college bepalen 
of en hoe zij deze informatie betrekken bij hun in werk in de komende jaren.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Vriendelijke groet,

Gerda Blom
Directeur Programmabureau Stad & Dienst Stedelijke Ontwikkeling
  

voorwoord
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denKagenda

StAtuS En DOEl

In krap 40 jaar tijd is Almere uitgegroeid tot een prachtige stad met betaalbare eengezinswoningen in lage dicht-
heden midden in het groen. Dat waren precies de kwaliteiten die de peetvaders van Almere voor ogen hadden 
toen zij de stad ontwierpen. In de wijkpeilingen zien we dat Almeerders hun woning en woonomgeving waarderen. 
naast de woningen is het voorzieningenniveau in de stad langzaamaan volwassen aan het worden. De bouw van 
het  nieuwe stadscentrum, de opening van de nieuwe schouwburg en bibliotheek en de komst van Hogeschool 
 Windesheim hebben hier een grote bijdrage aan geleverd. Ook scoort Almere, in vergelijking met andere steden, 
goed op het gebied van veiligheid. Verder bezit Almere drie prachtige centrumgebieden. De centrumgebieden 
Haven en Buiten vormen het hart van beide stadsdelen. Almere Centrum is het hart van Almere. Alle drie de 
centrumgebieden zijn belangrijke culturele, sociale en economische knooppunten. De kwaliteit van de centra is 
medebepalend voor de kwaliteit en het imago van de stadsdelen en de stad. 

toch vraagt een aantal onderwerpen in Almere om aandacht. De denkagenda beschrijft de onderwerpen die in de 
komende vijf jaar om (extra) aandacht vragen. Omdat ze kansrijk zijn en de stad een impuls kunnen geven, of om-
dat het simpelweg nodig is. In deze denkagenda worden geen nieuwe visie of beleidsspeerpunten gepresenteerd. 
Het document wordt in maart 2014 meegegeven aan de onderhandelaars van de politieke partijen als zij gaan 
onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2014-2018. Zij bepalen of zij gebruik willen ma-
ken van de inhoud van de denkagenda. Zij en het nieuwe college van B enW maken de keuzes en bepalen waar de 
(gemeentelijke) prioriteiten liggen. En in het verlengde daarvan hoe (een deel van) de denkagenda wordt vertaald 
in thema tische of gebiedsgerichte programmaplannen. 

AlmErICAn DrEAm

In Almere wonen bijna 200.000 inwoners. De stad wordt door haar inwoners geroemd om haar kwaliteiten ‘ruimte’ 
en ‘groen’. Almere is een stad voor mensen uit de middengroepen die voor henzelf en voor hun kinderen ruimte 
zoeken. En groen is de stad zeker: de stad heeft twee keer zoveel groen als andere steden met meer dan 100.000 
inwoners. Andere kwaliteiten die genoemd worden zijn rust, het groeiend aantal voorzieningen en de centrale 
ligging van Almere in nederland. De stad wordt gezien als de rand-stad van de randstad. Inwoners schetsen vaak 
het beeld van het komen aanrijden richting Almere vanuit de randstad en het achter zich laten van de randstad, 
waarbij zich dan een aparte wereld – hun eigen wereld – voor hun ogen ontvouwt. Het Almeregevoel van ‘ruimte’ 
is daarbij cruciaal, met name als positieve tegenstelling tot hun benauwde en drukke gevoel over de randstad en 
Amsterdam.
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Er wordt gewerkt aan de ambitie om het gebied rondom het Weerwater in de komende twintig jaar uit te la-
ten groeien tot het sociale, economische en culturele hart van de stad. De capaciteit van wegen en spoor wordt 
uitgebreid. Eerst de A6 en Hanzelijn, en op langere termijn met andere infrastructuur zoals de IJmeerlijn of een 
nog hogere frequentie van het treinverkeer. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de 
stad. tegelijkertijd bieden de investeringen in infrastructuur kansen voor het revitaliseren en herpositioneren van 
gebieden. De verdubbeling van bijvoorbeeld de A6 is van belang voor het verouderde bedrijventerrein De Steiger. 
Verder komen de groene gebieden Boswachterij en Pampushout in de stad te liggen, wat mogelijkheden biedt voor 
verdere ontwikkeling.

Almeerse ruimte gaat ook over de mogelijkheden om je persoonlijk te kunnen en mogen ontwikkelen. Dat je als 
Almeerder zaken op je eigen manier mag organiseren of aanpakken. Soms wordt Almere beschreven als een soort 
klein Amerika, een plek om je dromen waar te kunnen maken. mensen met lagere of middeninkomens en onge-
acht hun afkomst kunnen er een ‘groot’ huis kopen, huren of bouwen. Vanaf het begin is er alle ruimte geboden 
aan scholen met uiteenlopende onderwijsvormen. Er zijn bouwexperimenten zoals De Fantasie en met de vrije 
busbanen is een verkeersexperiment uitgevoerd dat haar gelijke in nederland niet kent. Individuele mensen en 
groepen komen af op de geboden ‘ruimte’ en mogelijkheden om je dromen te realiseren in Almere. Destijds de 
pioniers in de maagdelijke polder, vandaag de dag een instelling als Windesheim die inzet op de realisatie van 
HBO-onderwijs en de zelfbouwers in Almere Poort. 

uit gesprekken die zijn gevoerd met de stad komt een behoefte naar voren om de bestaande kwaliteiten van de 
stad verder te benutten. Almere heeft alles in zich om een eigen, unieke identiteit te ontwikkelen. Ingrediënten die 
worden genoemd zijn ruimte, groen en blauw en dat Almere een stad van pioniers is. Ook thema’s waar Almere 
uniek in is en verder in kan uitblinken worden benoemd: onderwijs, gezondheid en sport.

VOEDInG VAn DE DEnKAGEnDA

In algemene zin zijn mensen het erover eens dat de dagen waarin Almere alleen bestond als een droom op de 
tekentafel achter ons liggen. Er is een Almere van ‘hier en nu’ dat om aandacht vraagt. In deze denkagenda gaat 
het om de vraag welke onderwerpen in het hedendaagse Almere om aandacht vragen. Bijzonder onderdeel in het 
schrijfproces van de denkagenda zijn de ‘Stadsgesprekken’. 
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In 19 gesprekken is met meer dan 130 Almeerders gesproken over de vragen hoe het gaat met Almere en welke 
onderwerpen in Almere de komende jaren om (extra) aandacht vragen. Er is gesproken met huisartsen, onder-
wijzers, maatschappelijk werkers, buschauffeurs, et cetera. Het ging in de stadsgesprekken over inhoud, denk 
bijvoorbeeld aan armoede, en over de manier waarop bewoners, ondernemers en de gemeente met elkaar 
samenwerken. De opbrengst uit de Stadsgesprekken is vastgelegd in het rapport ‘Het nieuwe pionieren’. Voor het 
schrijven van de denkagenda is volop gebruik gemaakt van dit rapport. Het rapport ‘Het nieuwe pionieren’ vindt u 
in de bundel.

Verder is voor het schrijven van de denkagenda gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken en rapporten. Heel 
wat zaken en onderwerpen die naar voren komen in deze denkagenda zijn niet nieuw. Daarvoor was en is deze 
denkagenda ook niet bedoeld. Wel is voor de denkagenda cijfermateriaal geactualiseerd of is gebruik gemaakt van 
nieuw onderzoeksmateriaal. Al dit materiaal is verrijkt met de meeste actuele kennis van diensten/vakafdelingen 
en gebiedsteams van de gemeente. En er is gebruik gemaakt van de ‘Agenda van de stad’ uit 2012. Een document 
dat destijds samen met de lokale partners is opgesteld en dat maar weinig aan actualiteit heeft verloren. Waar 
 relevant wordt Almere in de denkagenda vergeleken met andere (middel)grote steden of met landelijke of provin-
ciale gemiddelden. Voor uitgebreidere beschrijvingen van de bevolking, sociaaleconomische situatie en de stads-
delen wordt verwezen naar de bijlagen.

InGEZEttE GrOtE lIJnEn

In november 2013 heeft het rijk de rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-markermeer vastgesteld. In dit stuk 
wordt de ambitie van het rijk voor dit deel van de noordelijke randstad beschreven. In deze visie staat de verdere 
groei van Almere met, in principe, 60.000 woningen centraal. Op 20 november 2013 is de uitvoeringsovereenkomst 
Almere 2.0 ondertekend door het rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere. De uitvoeringsovereenkomst 
bekrachtigt de adaptieve strategie die de gemeente Almere al enige tijd hanteert. Een vaste einddatum voor de 
realisatie van de genoemde 60.000 woningen is losgelaten. In de gebiedsontwikkelingen van Oosterwold en Poort 
betekent dat werken zonder eindbeeld en zonder vaste planning en programmering, zodat optimaal kan worden 
gereageerd op nieuwe vragen en ontwikkelingen.
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Op tal van punten wordt, veelal in een samenwerking van partijen, extra geïnvesteerd in de stad. Voor bepaalde 
stedelijke uitdagingen zijn reeds samenwerkingen tussen partners opgebouwd en wordt met gebundelde kracht 
gewerkt aan:
•	  Onderwijsimpuls 2011-2014 (voorzetting van de lokale Educatieve Agenda;  

(lEA), mei 2011; focus op kwaliteitsverbetering in het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf 2012 ook in mBO.)
•	 Actieprogramma Veiligheid 2010-2014;
•	 Economic Development Board Almere en het Economisch Offensief Almere;
•	 Vernieuwing van de woningvoorraad en openbare ruimte in de aandachtswijken.

Om woon- en werkmilieus concurrerend én aanvullend ten opzichte van de nieuwe gebieden te laten zijn, moet in 
ieder geval de basis op orde zijn: schoon, heel en veilig. De basis op orde vraagt om excelleren in de dagelijkse gang 
van zaken. Het alledaagse leven is niet altijd spectaculair of meeslepend, maar wel essentieel voor de inwoners 
van de Almere en hoe zij hun stad beleven. naast het repareren van ongewenste situaties gaat het juist ook om 
het zichtbaar, toegankelijk maken en uitvergroten van bestaande of opkomende kwaliteiten. tegelijkertijd moeten 
de bestaande wijken zich ook verder kunnen ontwikkelen. Organisch ontwikkelen is ook hier het vertrekpunt 
van denken. Het gaat om vernieuwen op basis van de kansen in een gebied en zonder grootscheepse ruimtelijke 
ingrepen (eerder noemden we dit ook wel ‘natuurlijke vernieuwing’). De betrokkenheid van de gemeente en de 
intensiteit hiervan kan per keer en per plek verschillen. Zodoende is dit tegelijkertijd ook een zoek- en leerproces 
naar nieuwe verhoudingen tussen gemeente, bewoners en/of ondernemers. met als doel de aanwezige energie in 
buurten te benutten, de initiatieven van inwoners de ruimte te geven en het initiatief ook eigendom te laten blijven 
van de initiatiefnemers.

Het is geen geheim dat in een aantal gebieden, vaak de centra van de stadsdelen en de omliggende buurten, 
sprake is van een concentratie van mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie. Dit zijn gebieden waar 
de leefbaarheid onder druk staat. Via wijkaanpakken, sociale programmering, gezondheidsinitiatieven, wijkgericht 
werken en ook fysieke ingrepen wordt volop ingezet gepleegd in deze gebieden. 

Almere werkt aan de verduurzaming van de stad. De katalysator hiervoor is de Floriade 2022 die als thema 
 Growing Green Cities heeft. Het gaat om ‘vergroenen’ in de volle breedte, dus woonomgeving, voeding, energie 
en gezondheid. Samen met bewoners, ondernemers en instellingen gaan we buurten en wijken, huizen, bruggen, 
winkels, centra bedrijfspanden, pleinen, scholen en buurthuizen ‘vergroenen’. En de bestaande initiatieven van 
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 bewoners, ondernemers en instellingen zetten we in de spotlights. Growing Green Cities omvat ook het bouwen 
aan  innoverende netwerken (communities) van bewoners, bedrijven, scholen, ondernemers, kunstenaars, weten-
schappers.

Een laatste, maar niet te onderschatten opgave zijn de decentralisaties. Gemeenten worden in 2015 verantwoor-
delijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De overdracht van taken wordt 
geregeld in de Participatiewet (deze vervangt onder andere Wet Werk en Bijstand), de Jeugdwet en de WmO. 
Waarbij het goed is om ook de Wet passend onderwijs te noemen. Al deze wetten zijn omgeven met grote financiële 
onzekerheden; de gemeente weet vooralsnog niet welke bedragen het zal krijgen voor de uitvoering van de in deze 
wetten genoemde taken. Omdat op heel veel plekken in deze Denkagenda nog wordt stil gestaan bij de vraag wat 
dit allemaal betekent voor de gemeente Almere houden we het in deze inleiding even hierbij. 

tHEmA’S En GEBIEDEn

Het is in de denkagenda en de daarin beschreven onderwerpen doorlopend schakelen tussen domeinen, schaal-
niveaus en de betrokken partijen en hun rollen. Bij het lezen van de denkagenda zal dat duidelijk worden. Sommige 
uitdagingen spelen stadsbreed, anderen alleen in een bepaald gebied. Stedelijke onderwerpen hoeven niet per se 
in (alle) gebieden te spelen en vice versa. Een voorbeeld is de vergrijzing. Op stedelijk niveau is de groei van het 
aantal 65-plussers beperkt, maar in enkele wijken van de stad ligt dat anders. Het is goed dat te benoemen, want 
het is dikwijls balanceren tussen preciseren en zaken te klein maken. Ook om zo weg te komen bij de automati-
sche reflex dat als er stedelijk iets speelt er gelijk in alle gebieden aandacht aan besteed zou moeten worden. De 
stad ontwikkelt zich overal weer net anders. En dan speelt telkens, gelet ook op de verschuivende rollen waaron-
der die van de gemeente, de vraag wie aan zet is bij een onderwerp. Bij thematische opgaven op stedelijk niveau 
zoals onderwijs of veiligheid is dat vaak nog wel goed te benoemen. Daar is meestal een duidelijke ‘eigenaar’. Bij 
gebiedsopgaven, vaak interdisciplinaire opgaven, ligt dat dikwijls anders.
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lEESWIJZEr

De structuur van de Denkagenda 2014-2018 is simpel. De karakterschetsen van de stad en van de stadsdelen 
en het rapport ‘het nieuwe pionieren’ vormen de input voor deze denkagenda. In deze denkagenda is het geheel 
verweven en worden vier thematische blokken beschreven. Elk blok wordt afgesloten met drie of vier punten waar 
bij dat thema over nagedacht kan worden. Het zijn punten die om aandacht vragen, omdat ze kansrijk zijn en de 
stad een impuls kunnen geven, of omdat ze de stad schade kunnen berokkenen als er niet genoeg aandacht aan 
besteed wordt. Het eerste blok gaat over het volwassen worden van de stad en het omgaan met zaken die de stad 
eerder niet kende. In het tweede blok gaat het om het meedoen en ontwikkelen. Welke aandachtspunten zijn er om 
Almere een stad te laten zijn waarin mensen zelfredzaam zijn? En dat met minder geld dan voorheen. In het derde 
blok gaat het over de vraag wat hoort bij de verantwoordelijkheden en taken van de gemeente en welke rol de 
gemeente heeft. En hoe werken we als gemeente samen met lokale partners? In het vierde blok gaat het over de 
aanwezige investeringscapaciteit. Wat vraagt om aandacht en waar kunnen we op letten om slim om te gaan met 
de middelen die wel aanwezig zijn? tenslotte is er een korte slotparagraaf waarin nogmaals kort wordt stil gestaan 
bij het waarom van de denkagenda en de vraag hoe verder.
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heT nieuwe pionieren in een veranderende sTad

Almere wordt geleidelijk aan een volwassen stad. Volgens anderen is de stad al volwassen. Dat uit zich in een 
inwonertal van bijna 200.000 Almeerders en in een bevolkingssamenstelling die steeds diverser wordt qua leeftijd, 
huishoudenssamenstelling en afkomst. Ook heeft Almere ondertussen een breed voorzieningenaanbod en een 
steeds diverser aanbod van onderwijs en werkgelegenheid. tegelijkertijd is Almere nog steeds een stad in ontwik-
keling. Waar je de fysieke en mentale ruimte krijgt om te wonen, te ondernemen en te experimenteren. Dat is een 
van de grote kwaliteiten van de stad.

In het volwassen worden, loopt de stad tegen zaken aan die het eerder niet kende. Een diverser wordende 
bevolkings samenstelling zorgt voor andere behoeften op het gebied van wonen, werken, ontspanning et cetera. 
Ook kan een diverser wordende bevolking leiden tot onderling onbegrip en spanningen. In de komende jaren zal de 
zoektocht naar de fysieke en mentale veranderruimte van de stad om aandacht vragen. In het volwassen worden 
en tegelijkertijd in ontwikkeling zijn, groeit de behoefte aan een evenwicht tussen het bestaande en het nieuwe. uit 
de Stadsgesprekken komt tevens de roep naar voren om Almere, met aandacht voor haar intrinsieke kwaliteiten, 
opnieuw te positioneren: “Het is tijd dat Almere zichzelf gaat worden en een eigen, unieke identiteit in nederland 
gaat ontwikkelen als jonge, maar volwassen stad.” Het is met elkaar ruimte geven aan het nieuwe pionieren.

DIVErSErE BEVOlKInG

De bevolkingssamenstelling van Almere wordt diverser. De bevolking wordt gemiddeld genomen ouder, maar blijft 
evengoed nog heel erg jong. De huishoudenssamenstelling verandert: meer alleenstaanden, eenoudergezinnen, 
samengestelde huishoudens. De bevolking wordt internationaler, want net als in alle grotere steden wordt het 
aandeel inwoners met een buitenlandse komaf groter. Ook naar opleiding en inkomen wordt de bevolking diverser: 
steeds meer Almeerders zijn hoogopgeleid en het aandeel hogere inkomens groeit. De vestiging van Windesheim 
zorgt voor een aanwas aan studenten en meer bedrijvigheid in de stad. 

Het meer divers worden van de bevolking heeft veel positieve kanten, maar een groeiende gemêleerdheid kan 
onder de bevolking ook gemengde gevoelens oproepen. uit het rapport over de stadsgesprekken: “Andere mensen 
die afwijken van de gemiddelde standaardnorm kunnen zich met de rug aangekeken voelen in Almere.”  

Waar het algemene beeld van de bevolking steeds diverser wordt, kan de stad op korte afstand van elkaar heel 
eenzijdige karakteristieken laten zien. Zo is van vergrijzing voornamelijk sprake in de oudere wijken in Haven. 
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Ook krimpt daar de bevolking omdat huishoudens kleiner worden. lagere inkomens concentreren zich in de wijken 
met het grootste aanbod sociale huur. Dat is vaak ook waar het aandeel mensen met een buitenlandse afkomst het 
sterkst groeit.

HEt BEStAAnDE En HEt nIEuWE

lange tijd draaide de ontwikkeling van de stad om ‘groei en groter’. uit de Stadsgesprekken komt de behoefte naar 
voren deze focus te evalueren en aan te passen aan de nieuwe realiteit van de crisis. tegelijkertijd groeit de roep 
om erkenning van het bestaande. uit de Stadsgesprekken: “Almere wordt een volwassen stad en zal zich ook moe-
ten gaan bezighouden met het behoud en verbeteren van de bestaande stad in plaats van de focus op nieuwbouw 
in nieuwe gebieden alleen.” Sommige deelnemers wijzen op het risico dat de bestaande stad zal worden verwaar-
loosd en zelfs zal verpauperen, terwijl door wordt gegaan met de ontwikkeling van de nieuwe stadsdelen.” Het is 
zoeken naar nieuw evenwicht tussen bestaand en nieuw. Dit evenwicht kan niet liggen in louter het afremmen of 
stoppen van nieuwe ontwikkelingen in de uitbreidingsgebieden. Blijkbaar is dit het beeld van de inwoners waar 
de gemeente aan werkt, en hoe de gemeente werkt aan het bestaand stedelijk gebied. De aandacht en energie 
waarmee de gemeente en partners werken aan het bestaand stedelijk gebied en aan thema’s, denk aan onderwijs 
en veiligheid, wordt onvoldoende herkend.  

Allereerst vraagt een diverser wordende bevolking ook een diversere woningvoorraad. Almere staat grotendeels 
vol met rijwoningen in een sub-urbaan woonmilieu. Die voorraad sluit niet aan bij de groeiende groep studen-
ten, ouderen die langer thuis blijven wonen, echtscheiders, mensen die samenwonen maar geen gezin vormen, 
et cetera. tegelijkertijd staat het aanbod betaalbare huisvesting onder druk. Binnen de voorraad sociale huur-
woningen vindt namelijk een verschuiving plaats richting het duurdere segment. Er zijn nieuwe woningen nodig 
om te voldoen aan de kwalitatieve woningbehoefte. Hier kunnen de nieuwe gebieden Poort en Hout een rol spelen, 
maar ook in de stadsdelen Stad, Buiten en Haven zal hier invulling aan gegeven moeten worden. Ook binnen deze 
stadsdelen is er namelijk vraag naar andere woningen en is er meer diversiteit in de woningvoorraad nodig om 
deze stadsdelen aantrekkelijk te houden. Daarnaast leiden de diverser wordende bevolking en maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen tot een ander gebruik van de openbare ruimte, het groen en de bedrijventerreinen 
in de stad. Ook dit kan vragen om ruimtelijke ontwikkelingen in de huidige stad. En juist dit ligt gevoelig bij bewo-
ners, vanwege het ingrijpende karakter hiervan. De afgelopen jaren is op bepaalde plaatsen in de stad geïnves-
teerd, bijvoorbeeld in aanvullende woningbouw aan het Van Eesterenplein, herontwikkeling op de Ambachtsmark 
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en aanvullende woningbouw in de laren. Juist om de concurrentiepositie van de huidige wijken ten opzichte van 
nieuwe wijken te versterken en om de huidige wijken levensvatbaar te houden, zodat bewoners hier tevreden kun-
nen blijven wonen. 

In enkele oudere wijken van Almere is sprake van een concentratie van sociaal-economisch minder sterke of zelfs 
zwakke huishoudens. De leefbaarheidsproblemen in deze wijken hebben veelal te maken met het onder druk staan 
van de zelfredzaamheid van bewoners. Een zelfredzaamheid waar de overheid in de komende jaren een groter 
beroep op wil doen. Kansen om de zelfredzaamheid te vergroten, liggen niet altijd voor het oprapen en ook zeker 
niet altijd in de wijk zelf. In de volgende paragraaf Ontwikkelen en meedoen komt dit verder aan bod. tegelijkertijd 
vragen deze wijken om maatwerk om de leefbaarheid op peil te houden. Dat gaat letterlijk en figuurlijk om nieuwe 
ruimte vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om het vraagstuk van spreiding of concentratie van lage inkomens. Zorg 
bij de aandachtswijken is namelijk dat het vaak deze wijken zijn waar de lage of zelfs zeer lage inkomensgroepen 
terecht komen. Deze vraagstukken zijn niet nieuw en hierop wordt door de partners in de stad ook geïnvesteerd, 
onder andere via de integrale wijkaanpakken en extra impulsen in veiligheid en onderwijs. 

Wat in het evenwicht tussen het bestaande en het nieuwe om aandacht blijft vragen, is de selectieve doorstroming 
in de stad. Almere kent veel wijken waar mensen met een laag- of klein middeninkomen starten om vervolgens, 
als de gezinssamenstelling verandert of het inkomen stijgt, te verhuizen naar buurten met grotere en duurdere 
woningen. In Almere komt daar de trend bij dat Almeerders graag verhuizen van oud naar nieuw. Dat geldt voor 
bewoners, maar ook voor bedrijven. ‘Oude’ wijken en werklocaties worden ingeruild voor nieuwere. Dit mecha-
nisme kan bijdragen aan het steeds minder aantrekkelijk worden van oudere delen van de stad. Woningeigenaren 
krijgen hun huis minder snel verkocht, bedrijfsvastgoed komt leeg te staan en de waarde van vastgoed daalt. Van 
de mensen die achterblijven hebben sommigen wellicht niet de (financiële) mogelijkheden om te verhuizen of te 
investeren in de aantrekkelijkheid van de omgeving. Om de oudere delen van de stad aantrekkelijk en vitaal te 
 houden zijn er interventies nodig die meer inhouden dan louter het beheer van het bestaande.

ruImtE VOOr AlmEErDErS

Almere staat bekend om haar ruimte om te wonen, te ondernemen en te experimenteren: The Almerican dream. De 
stad zal de kracht van haar (nieuwe) bewoners nodig hebben om verder te groeien en gezond volwassen te worden 
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en te blijven. met het verder groeien en volwassen worden komt de ruimte voor (nieuwe) Almeerders soms onder 
druk te staan. Waar de eerste pioniers gebieden hebben opgebouwd tot goed functionerende woonbuurten is er 
niet altijd ruimte voor verandering. Of dat nu in de oudste gebieden van Almere is of in nieuwere gebieden. Of het 
nu gaat om grotere veranderingen met nieuw- of verbouw of om kleinschaligere initiatieven in de openbare ruimte.

De ruimte die Almere biedt aan haar bewoners om hun leven te leiden zoals ze willen, komt volgens sommigen 
niet altijd ten goede aan de sociale cohesie. In de Stadsgesprekken worden Almeerders vaak als individualistisch 
beschreven. Het leven speelt zich voornamelijk af achter de eigen voordeur. ‘Sociale cohesie’ wordt vaak genoemd 
als punt van zorg en aandacht. Aan de ene kant kan dit individualisme onverschillige tolerantie tot gevolg hebben. 
‘Als ik er maar geen last van heb’. tegelijkertijd kan tolerantie door individualisme juist onder druk komen te 
staan, omdat het ‘not in my backyard’-sentimenten kan voeden. Ook kan het de solidariteit negatief beïnvloeden. 
De vraag is hoe de ruimte voor de ene Almeerder zich – in het nieuwe tijdsgewricht waarin de stad is aanbeland – 
zich verhoudt tot die van een ander.

tegelijkertijd leveren initiatieven van mensen een bijdrage aan de sociale interactie. Denk aan zelfbeheer van 
een stuk openbare ruimte. Of aan collectief particulier opdrachtgeverschap. Deze collectieve initiatieven vormen 
 samen met individuele initiatieven een belangrijk ingrediënt voor de richting van organische ontwikkeling die 
 Almere is ingeslagen. Het nieuwe pionieren van deze richting zit hem in het verbinden van de kleinschalige initia-
tieven aan de grotere lijnen van de duurzame ontwikkeling van de stad en vice versa.

VEIlIGHEID

Een conditie voor prettig kunnen leven en werken (een ‘vitale stad zijn’) is veiligheid. Ook bij veiligheid gaat het om 
ruimte. Het gaat om het hebben en ervaren van de ruimte om je te vrij kunnen bewegen. Veiligheid gaat over uit-
eenlopende zaken zoals om vandalisme, geweld en jeugdoverlast. En verder gaat het over de georganiseerde cri-
minaliteit, bijvoorbeeld hennepaanpak. Een factor van belang voor veiligheid is de groei van de stad. Groeien heeft 
doorlopend impact op de veiligheid. Door de groei van de stad groeit de criminaliteit in absolute zin. nog steeds 
heeft Almere, in vergelijking met gemeenten met eenzelfde bevolkingsaantal, een criminaliteitscijfer onder het 
landelijk gemiddelde. Sinds een aantal jaar is sprake van een aanzienlijke stijging van de woonoverlast in Almere: 
burenruzies, multiprobleemgezinnen, overlast van psychiatrische patiënten, kamerverhuur, drugspanden, 
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et cetera. Een tweede trend is de stijging van de openbare ordeproblematiek en (jeugd)overlast in de stad. Opge-
merkt wordt ook dat sprake is van een verharding en verdieping van de overlast. met name criminaliteitsproblema-
tiek bij jongeren c.q. jongvolwassenen. In de stadsgesprekken is veiligheid niet nadrukkelijk aan de orde geweest. 
En waar veiligheid ter sprake is gekomen, betreft het op zichzelf staande individuele verhalen, gedaan door 
mensen vanuit hun persoonlijke zorg of (professioneel) aandachtsgebied. Bijvoorbeeld als het gaat om onveilige 
plekken in de openbare ruimte, probleemgezinnen of hanggroepen van jongeren. maar ook intimiderend en agres-
sief gedrag jegens hulpverleners en drugs- en alcoholgebruik zijn genoemd.

PuntEn Om OVEr nA tE DEnKEn BIJ HEt OnDErWErP VErAnDErEnDE StAD:

 De eigen unieke identiteit van de stad

Er wordt dikwijls gesproken over het versterken van de identiteit van Almere. Zie ook de meest recente campagne 
‘Almere houdt van….’. Almeerders zelf zijn trots op hun stad en vinden dat Almere al een stevige eigen identiteit 
heeft. Ook zien Almeerders zelf dat er nieuwe stappen nodig zijn, maar dat daar ook kansen voor zijn. Ook dat 
zelfbewustzijn is er en dat is positief. uit de Stadsgesprekken komt naar voren dat er grote behoefte is om te 
werken aan het zelfbewustzijn van de stad: de beleving van de eigen identiteit. Almere heeft volgens de gespreks-
partners grote kwaliteiten als ruimte, groen en blauw en een stad van pioniers. Ook in specifieke thema’s waar 
Almere uniek in is en verder in kan uitblinken: onderwijs, gezondheid en sport. De roep om meer balans tussen het 
bestaande en het nieuwe is ook een uiting van de behoefte aan een groter zelfbewustzijn.

 Ruimte voor het nieuwe pionieren: Almere verandert

De diversiteit wordt genoemd (en soms ook geroemd), maar zorgt evengoed voor vragen en roept gemengde ge-
voelens op. Zo spelen in het bestaand stedelijk gebied ontwikkelingen die om een antwoord vragen. De spannende, 
voor Almere nieuwe, opgave is het kunnen bieden van ruimte aan zaken waarmee de stad in het volwassen worden 
te maken krijgt. Zowel letterlijk ruimte, zoals voor bouwactiviteiten in het bestaand stedelijk gebied, als figuur-
lijk, tolerantie richting anderen of dat het simpelweg anders gaat. Het zal pionieren worden om hier met elkaar in 
Almere de fysieke en mentale ruimte voor te vinden. Bijkomend aandachtspunt is daarbij dat het nieuwe pionieren 
niet voorbehouden kan zijn aan slechts een deel van de bevolking of slechts bepaalde delen van de stad. Juist de 
oude(re) wijken en vooral de aandachtswijken vragen om dit nieuwe pionieren en dus investeren in de stad.
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 Grootstedelijke ontwikkelingen

Zonder grote beleidsingrepen wordt de stad diverser en gemêleerder; daarmee gaat een beleidsambitie van de 
gemeente in vervulling. Almere is een (normale) middelgrote stad aan het worden. Een aantal punten vraagt om 
aandacht:
•	 	Nieuwe	woningbehoefte	
       logische consequentie van de veranderingen in de bevolking en in de sociale structuur van de stad is dat de 

samenstelling van de woningvoorraad zich zal moeten aanpassen. langzaam  verandert de woningbehoefte door 
het diverser worden van de bevolkingssamenstelling. Denk aan nieuwe woonzorg concepten of studentenhuis-
vesting. Bijkomend vraagstuk is of de oplossing hiervoor telkens moet worden  gevonden in de nieuwbouwgebie-
den of dat (een deel hiervan) ook moet worden gevonden in het bestaand  stedelijk gebied. 

•	  Betaalbaarheid 
      Hierbij is het belangrijk oog te houden voor de behoefte aan betaalbare woningen. Voldoende betaalbare huis-

vesting was altijd een kernkwaliteit van Almere, maar door gebrek aan investeringsmiddelen van corporaties 
staat het aanbod van betaalbare woningen onder druk.

•	  Veiligheid	
     Door de groei van de stad verandert de veiligheidssituatie. Wat een vraag wordt in de komende jaren is of het 

op het gebied van veiligheid lukt om het eigenaarschap van veiligheid (en de beleving) meer een gezamenlijke 
opgave te laten worden van ondernemers, gemeente, politie en anderen. 
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onTwiKKeLen en Meedoen

Almere is een jonge stad en zal dat voorlopig blijven. In Almere gaat het met het grootste deel van de bevolking 
overwegend goed. Het is echter niet vanzelfsprekend dat iedereen die in Almere opgroeit, zich ontwikkelt tot een 
zelfredzaam en ondernemend individu. Daar is af en toe extra begeleiding bij nodig. Zoals elke stad heeft Almere 
ook sociaal-economisch kwetsbare inwoners. Voor hen is het niet vanzelfsprekend dat ze zelfstandig de wegen 
vinden en bewandelen om hun eigen positie te verbeteren en/of deel te nemen aan de samenleving.

Aan een stad waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen en waar iedereen deel is van en deelneemt aan de 
samenleving, moet je continu werken. Die stad is nooit klaar en niet volhouden is een grote valkuil. In de Stads-
gesprekken wordt zelfs gewaarschuwd voor een groeiende groep kwetsbare Almeerders door toename van 
inkomensproblematiek en door groei van het aantal ouderen in een jonge stad. Het gaat erom een stad te zijn waar 
kinderen, jongeren en volwassenen zich optimaal kunnen (blijven) ontwikkelen. Om daarmee mogelijke  negatieve 
effecten van het ‘niet in staat zijn mee te doen’ voor te blijven. 

De uitdaging is de komende jaren met minder financiële middelen te blijven werken aan de ontwikkeling van 
 Almeerders zodat iedereen kan meedoen. 

tAlEntEn BEnuttEn

met verschillende partners in de stad wordt hard aan bovenstaande aandachtspunten gewerkt. Zo zijn we op weg 
om doorlopende leerlijnen te realiseren en werken we aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook is een grote slag 
geslagen als het gaat om het vergroten van de diversiteit van het onderwijsaanbod. Denk aan de Onderwijsimpuls, 
de Integrale Kindcentra, het Arte College met een kunst- en cultuurprofiel, het technasium, Gymnasium, montes-
sori vo en tweetalig/internationaal onderwijs, de vmt 2 trajecten, gemiddeld twee nieuwe mbo-opleidingen per jaar 
en de komst van Hogeschool Windesheim Flevoland, de CAH Almere en BES lasalle. 

Het beroepsonderwijs gaat uit van de ondernemingszin van haar leerlingen. Verbinding van het onderwijs met de 
praktijk is een intrinsiek onderdeel van de opleiding (beroepspraktijkvorming, stages van de leerlingen van het 
praktijkonderwijs et cetera.). 
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In 2012 worden werkgevers met een manifest talenten Benutten opgeroepen om met hun inkoopbeleid mensen uit 
de participatieniveaus 3, 4, en 5 in te schakelen. Hieronder vallen ook jongeren die zonder startkwalificatie de 
arbeidsmarkt op komen. Het gaat hierbij om die jongeren waarbij zonder extra aandacht de kans groot is dat zij 
buiten het arbeidsproces komen te staan. 

OPlEIDInG En WErK

De afgelopen jaren is, onder meer met de lokale Educatieve Agenda (lEA), fors geïnvesteerd in het verbeteren 
van de kwaliteit en het aanbod van het onderwijs in de stad. Het aantal zwakke scholen is afgenomen van twaalf in 
januari 2012 naar twee in augustus 2013. Het percentage voortijdig schoolverlaters van 12 tot 23 jaar is gezakt van 
5 procent in 2008 naar 3,8 procent in 2012. Er is meer diversiteit in het onderwijsaanbod gekomen door de komst 
van een categoriaal gymnasium, een internationale school, hoger onderwijsinstellingen en nieuwe opleidingen bij 
bestaande onderwijsinstellingen.

Het aandeel jongeren dat voortijdig de school verlaat, is echter nog fors hoger dan het landelijk gemiddelde (2,8 
procent in 2012) en zou nog met een kwart teruggebracht moeten worden om in de buurt van het landelijk gemid-
delde te komen. Ook het opleidingsniveau op het voortgezet onderwijs blijft vooralsnog achter op het landelijk 
gemiddelde. Volgt landelijk 45 procent van de jongeren in het derde leerjaar een havo/vwo opleiding, in Almere is 
dat 37 procent. Daarnaast slagen de leerlingen die in Almere havo/vwo-eindexamen doen minder vaak. 

Van de volwassen bevolking is zo’n 13 procent laaggeletterd. Dat is iets meer dan landelijk. laaggeletterdheid 
beperkt de persoonlijke ontwikkeling, arbeidsparticipatie en deelname aan de samenleving. Daartegenover staat 
dat het aandeel hogeropgeleiden in Almere de afgelopen jaren sterk is gegroeid van 25,5 procent in 2008 tot 30,2 
procent in 2011. Dat is hoger dan het gemiddelde in Flevoland (29,3 procent), maar lager dan landelijk (ruim 33,8 
procent). 

Over het algemeen genomen is Almere vooral een mbo-stad. De behoefte van het bedrijfsleven aan vakpersoneel 
groeit, maar er zijn juist ook zorgelijke signalen over de toekomst van banen met een mbo-profiel. In de afgelopen 
jaren is in de metropoolregio Amsterdam het aantal banen voor hoger- en laagopgeleiden toegenomen, maar het 
aantal banen op middenniveau sterk afgenomen. Dit wordt ook wel polarisatie van de arbeidsmarkt genoemd. 
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De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten en dat vooral de niet-gespecialiseerde groep op middenniveau 
opgeleiden het zwaar zal krijgen. De kansen voor goed en specialistisch geschoolde mbo’ers zijn daarentegen 
goed.

De economische crisis heeft een negatief effect op de arbeidsparticipatie van Almeerders. Het aantal werklozen is 
sinds 2011 sterk gestegen en de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld tot ruim 12 duizend Almeerders eind 2013. 
Begin 2013 hadden de niet-werkende werkzoekenden in Almere vooral een lager of middelbaar opleidingsniveau. 
Daarnaast was 15 procent van de werkzoekenden tussen de 15 en 27 jaar oud. Verder dreigt bij werkloze jonge-
ren altijd het risico dat zij hun vaardigheden verliezen. Daardoor worden ze minder aantrekkelijk voor werkgevers 
en gaan ze mogelijk voor langere tijd verloren voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft 
dan ook langdurige, negatieve gevolgen. Daarnaast blijkt jeugdwerkloosheid een voorspeller van leefbaarheids-
problemen in de woonomgeving. Volgens InG en tnO zal de werkloosheid in Flevoland komende tijd nog stijgen, 
van 8,3 procent in begin 2013 tot 12 procent in 2014. 

Een positieve noot is dat Almere succesvol is in het ondersteunen van jongeren in hun zoektocht naar werk. tussen 
2009 en 2011 sloeg Almere de handen ineen met vier andere Flevolandse gemeenten voor een regionaal actie-
programma gericht op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Dankzij de inzet van partijen in het onderwijs en op 
de regionale arbeidsmarkt kon in veel gevallen worden voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belandden. Zo 
kwamen er meer leerwerkbanen en stageplekken en was er extra aandacht voor ruim tweehonderd jongeren met 
een beperking. 1.258 Jongeren zijn langer op school gebleven om zich beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. 
De resultaten uit de eerste fase vormen de vruchtbare basis voor voortzetting van het actieprogramma vanaf eind 
2013. Hoewel Almere een stad is met veel jongeren, zien we dat niet terug in ons uitkeringsbestand. 13,3% Van de 
Almeerders valt in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 27 jaar. Het aandeel jongeren in het uitkeringsbestand is 
op dit moment 9% (peildatum 1 januari 2014).

Voor zowel hbo als mbo geldt dat afgestudeerde jongeren in Almere vaak niet de baan kunnen vinden waartoe 
ze zijn opgeleid. Wel vinden ze werk buiten de stad. Dat is logisch, de arbeidsmarkt is immers niet lokaal, maar 
 sluipenderwijs verliest de stad daarmee haar human capital. Dat gaat enerzijds om arbeidspotentieel, anderzijds 
om het sociale kapitaal dat mensen vertegenwoordigen. Als Almeerders buiten de stad werken, besteden ze meer 
tijd aan forenzen en hebben ze minder tijd over voor gezin, vrije tijdsbesteding of vrijwilligerswerk. 
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De afgelopen jaren is een flinke inhaalslag gepleegd om het aantal arbeidsplaatsen per hoofd van de beroeps-
bevolking te vergroten. ‘Almere Werkt!’ geeft focus en richting aan de inzet voor het behouden en uitbreiden van 
economische bedrijvigheid. Het creëren van banen is daarbij de hoofddoelstelling. De gemeente richt zich daarbij 
in eerste instantie op werkgelegenheid in Almere zelf. We kiezen daarbij voor een vraaggerichte benadering van 
de markt, stimuleren van vijf kansrijke clusters benoemd door de Economic Development Board Almere (EDBA), 
excellent gastheerschap en intensieve acquisitie. Daarnaast zetten we in op citymarketing en het omvormen van 
het stadscentrum van vooral een winkelgebied naar het hart van de stad, vol beleving. naast de stad is ook de regio 
van belang voor het creëren van werkgelegenheid voor de Almeerse beroepsbevolking. De economische ontwikke-
ling van Almere is onlosmakelijk verbonden met die van de noordvleugel (noord-Holland, utrecht en Flevoland). 
Veel Almeerders werken immers in de regio. Groei van banen in de regio betekent ook meer kansen op werk voor 
Almeerders. De komende jaren zal de beroepsbevolking van Almere blijven groeien, maar blijft de banengroei in de 
stad naar verwachting daarbij achter.

InKOmEn

Almere behoort tot een de gemeenten met het hoogste gemiddelde besteedbaar jaarinkomen per huishouden. 
Daar staat tegenover dat Almere op de sociaal-economische index van de Atlas voor Gemeenten achterblijft op 
andere gemeenten. Deze positie wordt mede beïnvloed door het beperkte aantal arbeidsplaatsen in verhouding 
tot de beroepsbevolking, dat een criterium is in deze index. maar de lage positie zal ook te maken hebben met een 
relatief groot aandeel sociaal-economisch kwetsbare inwoners. Verschillende ontwikkelingen geven het beeld dat 
dit aandeel de komende jaren zal toenemen.

Drie op de tien Almeerse volwassenen geven aan dat ze met enige of grote moeite rondkomen. In totaal leeft 
15 procent van de huishoudens van een inkomen rond het bestaansminimum. Almere staat in de landelijke top 10 
als het gaat om het percentage huishoudens met schulden. Armoede leidt, door de spanningen die het met zich 
meebrengt, vaak tot lichamelijke en andere problemen. De verwachting is dat, door onder andere toenemende 
werkloosheid, het aantal armen in Almere in de komende jaren zal groeien.
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GEZOnDHEID 

Van de volwassen Almeerders ervaart 27 procent de eigen gezondheid als minder dan goed, landelijk is dat 24 pro-
cent. Dat percentage ligt beduidend hoger onder laagopgeleiden en onder 65-plussers. De helft van de volwassen 
Almeerders kampt met (ernstig) overgewicht, dat is iets meer dan landelijk. Onder 65-plussers kampt 65 procent 
met (ernstig) overgewicht, dat is fors meer dan landelijk. Onder kinderen is overgewicht een ernstig probleem. In 
Almere kampt 21 procent van de kinderen van 4 tot 20 jaar met (ernstig) overgewicht, dat is veel meer dan landelijk 
(13 procent). tot slot voelen Almeerders zich wat vaker eenzaam dan gemiddeld en ook dat beeld is onder ouderen 
wat sterker.

mInDEr FInAnCIëlE mIDDElEn

De sociale regelingen (zoals de WW en de Wajong-regeling) worden landelijk versoberd. minder mensen komen 
in aanmerking voor sociale regelingen en ook de bijdragen vanuit de regelingen zullen versoberd worden. Er zal 
meer beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Dit kan voor mensen in een kwetsbare positie 
teveel gevraagd zijn. Zoals geschetst in de paragraaf Investeringscapaciteit zullen de komende jaren gekenmerkt 
worden door druk op de gemeentelijke begroting. Een van de oorzaken van die druk zal de toename van mensen 
die aanspraak doen op sociale regelingen zijn.

nIEuWE tAKEn

De decentralisatie van verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning van rijk naar gemeenten is 
een complexe opgave. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 
langdurig zieken en ouderen. De overdracht van taken wordt geregeld in de Participatiewet (deze vervangt onder 
andere Wet werk en bijstand), de Jeugdwet en de WmO. Waarbij het goed is om ook de Wet passend onderwijs 
te noemen. Al deze wetten zijn omgeven met grote financiële onzekerheden; de gemeente weet vooralsnog niet 
welke bedragen het zal krijgen voor de uitvoering van de in deze wetten genoemde taken. Omdat op heel veel plek-
ken in deze Denk agenda nog wordt stil gestaan bij de vraag wat dit allemaal betekent voor de gemeente Almere 
houden we het in deze inleiding even hierbij. Zie ook de paragraaf Taakverschuiving en rolneming.
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KnOOPPuntEn

Zowel plekken met sociaal-maatschappelijke invulling als met bedrijvigheid kunnen beschouwd worden als knoop-
punten waar verschillende functies bijeenkomen. In een knooppunt bundelen zich economische, culturele en/of 
sociaal-maatschappelijke krachten. Vaak is een van deze krachten in een knooppunt dominant. De benaderings-
wijze van een dergelijke plek als knooppunt van functies en niet zozeer als vastgoed of vierkante meters sportveld 
biedt kansen als het gaat om het kunnen beoordelen van betekenis en waarde van een plek voor het omliggende 
gebied en haar inwoners, voor het stadsdeel en voor de stad. Zo is de uitstraling van De Vaart niet alleen stede-
lijk, maar zelfs regionaal. Het verzorgingsgebied van Danswijk Ontmoetingspunt is aan de andere kant weer heel 
lokaal; het heeft een betekenis voor de wijk. Corrosia zit hier tussenin. Het heeft vooral een uitstraling op stads-
deelniveau. Enkele andere voorbeelden van knooppunten zijn Wierdendok, Ambachtsmark, Fanny Blankers Koen 
Sportpark, het Veiligheidshuis en groeiende knooppunten a la Kemphaan.

PuntEn Om OVEr nA tE DEnKEn BIJ HEt OnDErWErP OntWIKKElEn En mEEDOEn:

 De inclusieve stad

Almere werkt aan een samenleving waarin iedereen zo veel mogelijk meedoet: we werken aan een inclusieve stad. 
Almere is een stad die het op dat gebied helemaal niet zo slecht doet. Er is een inhaalslag gaande om het aantal 
arbeidsplaatsen per hoofd van de beroepsbevolking te vergroten. Ook stijgt het opleidingsniveau. maar er zijn ook 
zaken die om aandacht vragen. Bij dit onderwerp onderwijs, zorg, welzijn en arbeidsmarkt telt dat nog wat zwaar-
der, omdat de domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ontwikkelingen in het ene domein zullen vaak 
gevolgen hebben voor het andere domein. Voortijdig schoolverlaten heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op 
de arbeidsmarktpositie van jongeren. De oorzaken ervan zijn enerzijds gerelateerd aan de opleiding, bijvoorbeeld 
door een slechte aansluiting van vmbo op mbo, maar hebben ook te maken met de gezondheid en de sociale om-
geving van jongeren. Ook het ontbreken van stageplekken kan tot schooluitval leiden. Er zijn drie subpunten die om 
aandacht vragen:
•	  Afstemming	onderwijs	en	arbeidsmarkt	
							De verwachte groei van de werkloosheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de mismatch tussen vraag 

en aanbod op de lokale arbeidsmarkt. tegelijkertijd is de lokale arbeidsmarkt nog steeds te klein voor een ge-
zonde lokale economie. Zo is er weinig werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening, een van de sectoren waar 
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de vraag naar middelbaargeschoolde arbeid de komende jaren het grootst is. Specifieke aandacht is nodig ook 
voor de groep jongeren voor wie mbo-niveau 2 onbereikbaar is. Om te voorkomen dat jongeren uit deze groep 
niet deelnemen aan de arbeidsmarkt is er verbetering nodig van de overgang van opleiding (leerwerktraject of 
stage) naar werk.

•	  De	rol	en	bijdrage	van	andere	(private)	partijen	
       Het lokale bedrijfsleven is via allerlei samenwerkingen betrokken bij het vraagstuk van onderwijs en arbeids-

markt. Het is van het grootste belang deze samenwerking(en) te continueren en uit te bouwen. Er bestaat 
nog veel onduidelijkheid over de vraag hoe (grotere) private partijen betrokken kunnen zijn of kunnen raken 
bij de verdere ontwikkeling van Almere. Aan welke specifieke opgaven in wijken of gebieden en/of specifieke 
programma´s of activiteiten willen zij een bijdrage leveren? Wat kan de gemeente van hen vragen? (Het onder-
werp van samenwerking overheid en private partijen wordt hier expliciet genoemd, maar speelt bij meerdere 
onderwerpen.) Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de mogelijkheden om bedrijven die werken aan de 
fysieke ontwikkeling van de stad (aannemers en ontwikkelaars) een bijdrage te laten leveren aan het benutten 
van Almeers arbeidspotentieel en vice versa.  

•	  Nadere	afstemming	tussen	de	domeinen	welzijn	en	zorg 
       Betere afstemming lijkt een kans te bieden om de huidige vraag naar zorg te beperken. In Almere Buiten is in 

vijf wijken een pilot-aanpak gestart, waarin zorg en welzijn nader samenwerken. Deze aanpak wordt binnenkort 
geëvalueerd. maar de eerste signalen zijn positief. Deze pilot levert goede handvatten voor de verbinding van 
eerstelijnszorg en de in te richten sociale wijkteams (nota: ‘doen wat nodig is’). 

•	 	Werken	aan	vitale	wijken	
       met de meeste Almeerse wijken gaat het goed. Veel Almeerders wonen met plezier in Almere en zijn ook trots 

op hun stadsdeel. In sommige wijken is sprake van een concentratie van mensen met een kwetsbare sociaal-
economische positie. met de versoberingen in de sociale regelingen en toenemende werkloosheid kunnen 
deze mensen (nog verder) in de problemen komen. Gecombineerd met andere factoren, zijn het met name 
de volgende wijken waar de leefbaarheid hierdoor onder druk blijft staan: Wierden, Hoven,  Werven, centrum 
Almere Haven (Binnenring Almere Haven), centrum Almere Buiten, Hoofdstedenbuurt, Eilandenbuurt-noord, 
Bouwmeesterbuurt, molenbuurt, Kruidenwijk, Staatsliedenwijk en Stedenwijk noord (en midden). Via integrale 
wijkaanpakken, programmasturing, sociale initiatieven, gezondheidsinitiatieven, wijk gericht werken en ook 
fysieke ingrepen wordt volop ingezet gepleegd in deze gebieden. Deze aanpak heeft haar waarde in de afgelopen 
periode bewezen en het is zaak deze integrale aanpak vast te houden.  
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Wat behoort tot de verantwoordelijkheden en taken van de gemeente en welke rolopvatting hoort daar bij? Deze 
vraag kon lange tijd eenduidig beantwoord worden, maar daar is verandering in gekomen. Sommige veranderin-
gen in de opvattingen hierover zijn niet per se nieuw en kristalliseren zich sinds een aantal jaar heel langzaam 
uit. Denk aan de wens meer vraaggericht te werken, hetgeen de verschuiving naar vraagstuk- en gebiedsgericht 
werken heeft ingezet. tegelijkertijd zijn er stelselwijzigingen – de decentralisaties – en mede daarmee verband 
houdende financiële ontwikkelingen, die dwingen om de opvattingen over de verantwoordelijkheden en rol opvatting 
aan te passen. Op haar beurt heeft dat weer effect op de al ingezette beweging.

De beweging naar een nieuwe interpretatie van het takenpakket en een nieuwe rolneming wordt in bestuurs-
kundige termen ‘de kanteling’ genoemd. De gemeente opereert echter niet in een vacuüm. ‘De kanteling’ kan dan 
ook niet zonder meebewegen van de partners in de stad: maatschappelijke organisaties, bedrijven, bewoners en 
ondernemers. Bovendien wordt in de Stadsgesprekken de wens samen te bouwen aan een Almeerse participa-
tiesamenleving expliciet geuit. De beweging waarin we met elkaar zitten gaat over de herinterpretatie van verant-
woordelijkheden en daarmee over herinterpretatie van het eigenaarschap van problemen en oplossingen en van 
kansen en mogelijkheden om die te verzilveren.

nIEuWE tAKEn

De grootste verandering in het takenpakket wordt veroorzaakt door de decentralisatie van verantwoordelijkheden 
in het sociale domein van het rijk naar gemeenten. Vanaf 2015 krijgt de gemeente Almere er omvangrijke taken bij 
op het gebied van zorg en ondersteuning. Daarnaast wordt de extramuralisering van de zorg geleidelijk aan verder 
doorgevoerd. uiteindelijk komen alleen de mensen met een indicatie in de twee hoogste zorgzwaartepakket-cate-
gorieën in aanmerking voor verblijf in een verzorgingshuis. mensen met een kleinere zorgbehoefte blijven langer 
thuis wonen en krijgen zorg aan huis. En voor dat laatste zijn gemeente en partners verantwoordelijk.

Bij het invullen van deze verantwoordelijkheden worden dezelfde principes gehanteerd als nu al in de WmO. De 
mogelijkheden van mensen zijn vertrekpunt van denken. na het verkennen van de ‘vraag achter de vraag’ wordt 
gekeken welke mogelijkheden mensen zelf hebben om het probleem op te lossen. Ook al is samen met maat-
schappelijke partners vormgegeven aan een aanpak en organisatiestructuur, de omvang en complexiteit van 
deze stelselwijziging kan niet genoeg benadrukt worden. Daar bovenop komt nog eens dat de partners hun taken 

TaaKverschuiving en roLneMing
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moeten invullen met ongeveer een derde minder budget dan op dit moment door het rijk wordt ingezet. Het goed 
laten landen van deze taakverschuiving is een enorme klus. Het grijpt heel diep in op de dienstverlening van de ge-
meente en de (keten)samenwerking met partners. Ook de controlerende rol van de gemeenteraad in de besteding 
van de budgetten is een nieuwe tak van sport voor de gemeenteraad.

De Participatiewet leidt ook tot grote veranderingen in de taken van de gemeente. Vanaf 2015 kunnen er geen 
nieuwe mensen instromen in de sociale werkvoorziening. De Wajong staat vanaf 2015 alleen nog open voor jong-
gehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Jongeren die niet aan de criteria van de Participa-
tiewet voldoen zijn aangewezen op de gemeente voor ondersteuning bij de re-integratie naar werk.

OrGAnISCHE OntWIKKElInG

De verschuiving die zich al enkele jaren aan het uitkristalliseren is, is een verschuiving naar vraaggericht werken 
waarbij ook steeds meer ruimte is voor de initiatieven van inwoners van de stad. meer burgerkracht en zelfini-
tiatief, niet in de laatste plaats omdat wellicht iemand anders dan de overheid het gewoonweg beter kan. niet 
langer overheidsgestuurde ontwikkeling van de stad, maar een meer organische ontwikkeling gedragen door vele 
partijen. Deze verschuiving is niet ingegeven door de gemeente, maar een antwoord op sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen in de samenleving.

In de stedelijke ontwikkeling heeft de gemeente Almere deze lijn van organische en vraaggerichte ontwikkeling al 
langere tijd ingezet. In diverse delen van de stad is dit zichtbaar (denk aan het particulier opdrachtgeverschap in 
noorderplassen-West, Poort en de vernieuwende ontwikkelstrategie in Oosterwold). Ook voor de groeiopgave van 
de stad als geheel (onder de noemer ‘Almere 2.0’) is inmiddels een adaptieve aanpak het uitgangspunt. Dit bete-
kent dat er stap voor stap wordt gewerkt, zonder eindbeeld en zonder vaste planning en programmering, zodat 
optimaal kan worden gereageerd op nieuwe vragen en ontwikkelingen. In de ontwikkelgebieden Poort en nobel-
horst is het uitgangspunt van organische ontwikkeling inmiddels in de volle breedte omarmd. tegelijkertijd zijn dit 
gebieden met een erfenis van het klassieke ontwikkelingsmodel. De grootschalige investeringen uit het verleden 
leiden bij achterblijvend ontwikkelingstempo tot hogere rentelasten. Grote ontwikkelaars zijn terughoudend om in 
te stappen in de stedelijke ontwikkeling. Immers, juist nu wordt zichtbaar dat zij werken vanuit een risicoprofiel dat 
niet bestand is tegen vraagsturing en tegenzittende economische omstandigheden. 
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maar ook in de bestaande wijken is organische ontwikkeling en beheer het uitgangspunt. Zelforganisatie wordt ge-
stimuleerd. De eerste (succesvolle) ervaringen met zelfbeheer in de openbare ruimte zijn opgedaan. Bijvoorbeeld: 
in de Wierden (met de Hoekwierde als meest in het oogspringend voorbeeld), in het Cupidohof in Almere Poort, in 
de Buitenkans in Almere Buiten, et cetera. maar ook ervaringen met zelforganisatie in het sociale domein, bijvoor-
beeld de herontwikkeling van Corrosia tot maatschappelijke hotspot in Almere Haven. Bij al deze initiatieven is de 
rolneming van alle partijen een zoektocht naar de juiste verhoudingen en eigenaarschap.

DrAAGVlAK VOOr DE KAntElInG (EErSt DE BurGEr)

We – wij als gemeente – willen dolgraag dat inwoners van de stad het initiatief naar zich toetrekken. Dat geldt 
in algemene zin, maar dat is zoals hierboven geschetst ook een van de pijlers van het invullen van de zorg- en 
welzijnstaken van de gemeenten. maar hoe werken we aan de verwezenlijking van burgerkracht en eigen initiatief? 
Hoe kunnen we werken aan een samenleving van en door mensen, de ‘civil society’? Dat is een belangrijk ingre-
diënt voor het succesvol kunnen laten zijn van de decentralisaties zoals die hiervoor beschreven zijn. tegelijkertijd 
opent een samenleving van en door mensen ook nieuwe perspectieven om te werken aan een kleinschalige lokale 
economie, ‘civic economy’. Ondernemende inwoners of nieuwkomers kunnen op velerlei manieren bijdragen aan de 
opgaven waar we als stad voor staan. Van zelfbeheer van de openbare ruimte en zelfbouw tot buurtzorg, bewo-
nersbedrijf of een lokale energiecoöperatie.

De beweging zoals hierboven beschreven is ingezet met kleine, verkennende stappen (zie bijvoorbeeld de publi-
catie Sturen en loslaten in Almere). De decentralisaties en de druk op de gemeentelijke begroting vergen nu echter 
een krachtiger toewerken naar een samenleving van en door mensen. Dat vraagt een kritische reflectie op het 
handelen en de eigen rolneming van de gemeente.

Het blijft goed onszelf de vraag te stellen of ons eigen beeld van de samenleving onze verantwoordelijkheden 
en rol als overheid strookt met die van de buitenwereld. We hebben het vaak over een netwerksamenleving die 
constant in ontwikkeling is en waarin mensen steeds weer opnieuw hun eigen plaats en rol kiezen. maar zijn alle 
Almeerders wel die zelfredzame en ondernemende individuen? Hoe bouwen we aan zelfredzaamheid en onderne-
merschap? En wat als mensen niet zo ondernemend zijn? “De burger centraal”, zeggen we, maar sluipenderwijs 
bedoelen we nog al te vaak, dat wij de burger centraal willen stellen, dat wij de burger de kans moeten geven aan 
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zet te zijn. Als de wind dan radicaal uit een ander hoek komt, namelijk de burger die zelf dingen doet – en mis-
schien zelfs ongevraagd –dan hebben we daar vaak nog geen goede reactie op. met het niet hebben van een goede 
reactie ligt de dreiging op de loer dat je als overheid de beweging waarbij de samenleving in zichzelf wil investeren 
niet ondersteunt, maar frustreert.

uit de Stadsgesprekken valt op te maken dat diverse spelers in de stad perspectieven zien om zelf het heft in 
handen te nemen. Ze durven daarbij ook maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen en deze soms 
zelfs van de gemeente over te nemen. Dat is een wenkend perspectief, maar de behoefte aan ‘de kanteling’ is er 
niet een van de verre toekomst. De decentralisaties maken de behoefte aan ‘de kanteling’ dringender. De komende 
jaren moet de verhouding overheid-samenleving radicaal veranderen, moet de overheid meer onderdeel van de 
samenleving worden en de samenleving wellicht meer onderdeel van de overheid. Het wenkende perspectief 
wordt in Stadsgesprekken ook voorzien van een kanttekening; of de Almeerse samenleving wel klaar is voor een 
dergelijke ‘kanteling’. Dat de samenleving wel volwassen genoeg is en dat de beperkte sociale cohesie in de stad 
geen problemen zal opleveren. Ook is er scepsis. De kanteling naar meer burgerinitiatief wordt nog weleens als 
verkapte bezuiniging gezien. De oproep is duidelijk: meer burgerinitiatief is prima, maar ook de gemeente is aan 
zet: “De Almeerse participatiesamenleving: samenwerken onder leiding van de gemeente.” De deelnemers aan de 
Stadsgesprekken vragen van de gemeente “een rol als maatschappelijk initiator, coördinator, facilitator en regis-
seur, opdat zij de maatschappelijke kracht van Almere gaat organiseren en activeren en tot bloei laat komen in de 
komende jaren.”

BElAnG VAn VItAlE CEntrA

De kwaliteit van de centra zijn bepalend voor de kwaliteit en het imago van het stadsdeel en de stad als geheel. 
Centrummanagement is een structureel samenwerkingsverband van publieke en private partijen in een centrum-
gebied. Er wordt op basis van gelijkwaardigheid en met een gezamenlijke inzet van middelen (samen)gewerkt om 
de aantrekkingskracht, vitaliteit en daarmee het economisch functioneren van het centrumgebied te versterken. 
Het gaat om een gezamenlijke, integrale en professionele aanpak van de centrumgebieden. Voor het realiseren van 
deze ambities zijn slagvaardige samenwerkingsverbanden en coalities gesmeed. Waar mogelijk zijn partners zelf 
verantwoordelijk voor het functioneren van het gebied en zijn hier ook op aanspreekbaar. 
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PuntEn Om OVEr nA tE DEnKEn BIJ HEt OnDErWErP tAAKVErSCHuIVInG En rOlnEmInG:

 Gemeente als samenwerkingspartner

Er verandert de komende jaren veel in de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, bewoners en ondernemers. Dit vraagt ook een andere invulling van de rol van de gemeente als samen-
werkingspartner. Zo is vraaggericht werken niet gebaat bij dichtgetimmerd beleid en regelgeving, maar vergt dit 
kaders die ruimte bieden, ook om eventueel samen naar oplossingen te zoeken. In een aantal situaties blijft het 
echter nodig regels te stellen en deze strikt te handhaven om zo ernstige overlast te voorkomen. regels en richt-
lijnen kunnen worden beperkt, maar wat de andere praktijk met minimale regelgeving inhoudt zal de komende tijd 
een zoektocht zijn. Daarnaast is het op veel terreinen nog niet helder voor inwoners en ondernemers in de stad 
wat zij van de gemeente als samenwerkingspartner kunnen verwachten. Het is duidelijk wat de route is als je zelf 
een huis wilt bouwen, maar er zijn geen scenario’s voor als je zelf of samen openbare ruimte wilt beheren, een 
wijkcoöperatie wilt opzetten, et cetera. Wil de gemeente maatschappelijke initiatieven beter faciliteren, dan moet 
het snel duidelijk kunnen maken of en hoe zij een initiatief verder helpt brengen. tegelijkertijd zal een pasklaar 
uniform proces niet aansluiten bij een grote diversiteit aan initiatieven. tot slot is aandacht gewenst voor de ver-
dere ontwikkeling van gebiedsgericht werken via het zogenaamde frontlijnwerken (inclusief de sociale wijkteams). 
Het wordt druk in de wijk met ambtenaren en werknemers van diverse maatschappelijke organisaties. De samen-
werking tussen verschillende partijen moet ervoor zorgen dat alle inzet in de wijken gestroomlijnd wordt, zodat de 
wijken niet onder de voet worden gelopen door professionals.

 Zelfbeheer openbare ruimte en maatschappelijke vastgoed

De openbare ruimte van de stad is een specifiek terrein waar zelfinitiatief van bewoners een bijdrage kan leveren 
aan de leefomgeving en aan het ‘meedoen’ (sociale interactie, burgerschap en maatschappelijk ondernemer-
schap). Op veel verschillende plekken in de stad wordt dit ook al zichtbaar. In hoeverre is de overheid zelf ver-
antwoordelijk voor de openbare ruimte en in hoeverre is hierin ook ruimte voor initiatieven van private partijen 
en inwoners? Kunnen we prikkels uitdelen met lagere gemeentelijke heffingen? Ook heeft de gemeente in alle 
woonwijken vastgoed in haar bezit. Het onroerend goed kan helpen in het faciliteren of aanjagen van activiteiten die 
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en participatie van mensen in een wijk. Een commerciële benadering 
van het vastgoed kan er echter toe leiden dat initiatieven geen plek kunnen krijgen in een van deze gebouwen.
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 Rol gemeenteraad

met de wijziging van de verantwoordelijkheden het takenpakket en de rol van de gemeente en een verschuiving 
naar meer burgerkracht en zelfinitiatief zal de positie en de inhoud van het werk van de gemeenteraad ook veran-
deren. nieuwe onderwerpen komen op de agenda en wellicht zal er vanuit de samenleving meer beroep gedaan 
worden op de gemeenteraad als controlerend orgaan.

 Eigenaarschap

uit alle voorgaande punten komt een overstijgend punt naar voren. Hoe werken we aan de verwezenlijking van 
burgerkracht en eigen initiatief? Het is goed om onszelf de vraag te stellen of ons beeld van hoe wij werken aan de 
stad en wat we van haar vragen, strookt met het beeld wat de stad zelf heeft. De stad heeft een onduidelijk beeld 
van ons eigenaarschap en de vraagstukken waar wij aan werken. Het gaat om communicatie en het creëren van 
gezamenlijk eigenaarschap. 
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Op verschillende manieren en in verschillende grootheden heeft Almere te maken met de veranderde financiële 
omstandigheden. De investeringscapaciteit van zowel bewoners, de gemeente zelf als andere investeerders staat 
onder druk.   

Er zal vanuit verschillende kanten druk worden uitgeoefend op de gemeentelijke begroting en dat zal invloed heb-
ben op Almere en haar inwoners. De druk kan komen vanuit de broze sociaal-economische positie van een deel 
van de Almeerse bevolking en de aanspraak die wordt gedaan op sociale regelingen. De gemeente zal de financiële 
risico’s die kleven aan de nieuwe taken op het gebeid van zorg en ondersteuning onder controle moeten houden. 

maar druk zal ook ontstaan door de grote beheeropgave in de openbare ruimte en infrastructuur, de exploitatie 
van maatschappelijk vastgoed en de (reeds gedane) investeringen in gebiedsontwikkeling. De uitdaging is om de 
druk op de financiën beheersbaar te houden en negatieve gevolgen voor de stad en haar bewoners te voorkomen. 
Daarbij komt het zoeken naar slimme verbindingen tussen investeringen en het ontwikkelen van nieuwe investe-
ringsstrategieën.

InVEStErInGSCAPACItEIt lAtEn ‘WErKEn’ VOOr DE StAD

Er is minder investeringscapaciteit dan voorheen. Dit geldt voor diverse corporaties, marktpartijen, maatschap-
pelijke organisaties, particulieren en de gemeente. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 
de stedelijke ontwikkeling van de stad. De boekwaarde die dit heeft opgeleverd in de grondexploitaties moet de 
komende jaren worden terugverdiend door de verkoop van gronden. De gemeente is niet de belangrijkste inves-
terende partij in de stedelijke ontwikkeling. rijk, regio en vooral ook private investerende partijen, zoals ontwik-
kelaars en woningcorporaties nemen het merendeel voor hun rekening. Door goede samenwerking kunnen we 
de investeringscapaciteit, die er wel degelijk is, zo gericht mogelijk inzetten voor de stad. De gemeente heeft 
bijvoorbeeld met de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt om te komen tot investeringen in nieuwe 
sociale woningbouw. Er zijn afspraken met Ymere en Amvest over investeringen in de gebieden nobelhorst en 
DuIn. rijkswaterstaat investeert in de verdubbeling van A6 om de bereikbaarheid van Almere te verbeteren. In de 
bestuursovereenkomst is een Fonds Verstedelijking Almere ingesteld, waardoor geïnvesteerd kan worden in de 
voorzieningenstructuur van Almere (cultuur, onderwijs, duurzaamheid, economie, sport) alsmede het groen en het 
grijs. Het is belangrijk om reeds gedane investeringen zo goed mogelijk te benutten en nieuwe investeringen te 

invesTeringscapaciTeiT
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bundelen en concentreren zodat deze elkaar versterken en maximaal bijdragen aan de waardecreatie in de stad. 
Het gaat daarbij zowel om overheids- als marktinvesteringen. maar ook om oog hebben voor investeringen van 
individuele personen. Dit vraagt om coördinatie en timing en om een integrale benadering.

SOCIAAlECOnOmISCHE POSItIE DEEl BEVOlKInG

Almere wordt in de Stadsgesprekken omschreven als een relatief jonge stad met een broos sociaal-economisch 
evenwicht. Het sociaaleconomische beeld van de stad heeft verschillende kanten. Als het gaat om inkomen staan 
Almeerse huishoudens er momenteel beter voor dan gemiddeld in nederland. Het grootste deel van de huishou-
dens heeft een inkomen in de middelste regionen van de inkomensschaal. Er zijn duidelijk minder huishoudens 
in de laagste inkomensgroepen, maar ook net iets minder in de allerhoogste. Het gemiddeld besteedbaar jaarin-
komen van Almeerders is met €35.000 hoger dan het landelijk gemiddelde van €34.300. ten opzichte van andere 
grote steden hebben alleen huishoudens in Haarlemmermeer en Zoetermeer een hoger besteedbaar inkomen. In 
Almere is relatief veel sprake van tweeverdieners. Onderzoek onder tweeverdieners in de middeninkomensgroep 
toont aan dat zij zich in financieel opzicht niet bijzonder kwetsbaar vinden. Er blijkt bij deze groep een hoge mate 
van overzicht over, en bewuste omgang met, het huishoudbudget. 

Er zijn ook scherpe kantjes te ontdekken in het sociaal-economische profiel van de stad. Zo is de werkloosheid de 
afgelopen jaren fors gestegen en zal deze naar verwachting komende tijd ook nog verder toenemen. Wat betreft 
armoede valt Almere buiten de top 10 van gemeenten met de hoogste armoedepercentages, maar de stad telt door 
de omvang van de bevolking toch een groot aantal armen (volgens schatting 13.000 tot 15.000). In totaal leeft 15 
procent van de huishoudens van een inkomen rond het bestaansminimum. Almere staat wel in de top 10 als het 
gaat om het percentage huishoudens met schulden (het gaat dan ook om hypotheekschulden). Armoede leidt, door 
de spanningen die het met zich meebrengt, vaak tot lichamelijke en andere problemen. De verwachting is dat het 
aantal arme inwoners de komende jaren zal toenemen. In de Stadsgesprekken wordt daarbij ook nadruk gelegd op 
‘nieuwe armen’, mensen uit de voorheen onaantastbare middenklasse die hard getroffen worden door minder of 
geen inkomsten en door ontslagen. Als de prognoses over de werkloosheid en de toename van armoede in de stad 
kloppen, betekent dit dat meer mensen een beroep zullen doen op sociale regelingen (en dat daarmee de druk op 
de gemeentelijke begroting toeneemt). 
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nIEuWE tAKEn

De nieuwe taken die op de gemeente afkomen door de decentralisaties op het gebied van zorg en ondersteuning 
brengen ook een financiële uitdaging met zich mee. De taken moeten worden uitgevoerd met een kleiner budget. 
Ook de zorgaanbieders moeten met een fors kleiner budget de taken die ze toebedeeld krijgen uitvoeren. Het goed 
laten landen van deze taakverschuiving (en de uitvoering met minder middelen) vraagt de grootst mogelijke 
aandacht. met de transitie wordt daarnaast ook meer beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en de 
inzet van mantelzorgers.

De invoer van dit nieuwe stelsel is bijzonder ingewikkeld. Het vraagt om een intensieve samenwerking van in-
woners en samenwerkingspartners in de stad. Het is ook oppassen dat de druk op mantelzorgers niet te groot 
wordt, bijvoorbeeld omdat werk en zorg niet meer goed te combineren zijn. We moeten voorkomen dat er per saldo 
méér beroep wordt gedaan op zorg en ondersteuning en bijbehorende financiële middelen.

OPGAVEn In DE StAD

Almere staat voor een grote opgave op het gebied van groot onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur. 
nu de oudste wijken van Almere 40 jaar zijn, is er een groeiende noodzaak voor onder andere vervanging van hou-
ten bruggen, groot onderhoud van betonnen kunstwerken, ophoging van straten, vernieuwing van rioleringen en 
vervanging van bomenbestanden. Het is geen ‘luxe’-vraagstuk maar een noodzakelijke investering om een veilige 
basiskwaliteit van de fysieke structuur te garanderen. Door de planmatige snelle groei van Almere komt de opgave 
van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen hier even planmatig achteraan. Voor de vervangingsinvesterin-
gen van de riolering heeft de gemeente gespaard middels de rioolheffing. Dit geldt niet voor de overige onderdelen 
van de openbare ruimte. Zo heeft Almere nu al te maken met een jaarlijks tekort op het groot onderhoud en de 
vervangingsinvesteringen. Dit tekort wordt steeds groter naarmate de stad ouder wordt. 

Een andere opgave in de stad is het werken aan vitale wijken. In een aantal oudere wijken van Almere is sprake van 
een concentratie van mensen met een kwetsbare sociaal-economische positie. In deze wijken staan de persoon-
lijke ontwikkeling van met name kinderen, de deelname aan de samenleving van volwassenen en de leefbaarheid 
onder druk. De afgelopen jaren heeft de gemeente met haar partners gewerkt aan de vitaliteit van deze wijken. 
Daarbij zijn mooie resultaten geboekt, maar de wijken blijven kwetsbaar. nu staan bij alle partners de beschikbare 
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middelen om te blijven werken aan de wijken onder druk. Zo krijgen corporaties te maken met de verhuurders-
heffing en zal hun ruimte voor sociale investeringen opdrogen. Zorgorganisaties moeten taken uitvoeren met fors 
minder budget. Als er niet meer wordt geïnvesteerd in deze wijken, zullen de negatieve gevolgen daarvan bij de 
stad terugkomen.

Hetzelfde geldt voor het investeren in de kwaliteit en het aanbod van het onderwijs en het tegengaan van school-
uitval.

mOtOr VOOr GrOEI En InVEStErInGEn StIlGEVAllEn

De groei van Almere is lange tijd de motor geweest van de groei van haar inwoners en de kwalitatieve investerin-
gen in de stad. In de tijd dat de woningmarkt nog volop draaide, hebben huizenbezitters bij verkoop goede winst 
kunnen maken op hun woning. Veel Almeerse huishoudens hebben hiervan geprofiteerd. maar ook andere Almeer-
ders hebben baat gehad bij de groei. Zo zijn de investeringen in de verbetering van het voorzieningenaanbod in de 
stad gefinancierd uit de groei, net als investeringen in de openbare ruimte. Door de economische crisis is deze 
motor stilgevallen. Sterker nog, de reeds gedane of voor de komende jaren vastgelegde investeringen in gebieds-
ontwikkeling zullen eerder druk op de begroting betekenen dan verlichting.

PuntEn Om OVEr nA tE DEnKEn BIJ HEt OnDErWErP InVEStErInGSCAPACItEIt

�Minder�financiële�middelen

Voor alles in deze denkagenda geldt de vraag: hoe gaan we dat doen met minder financiële middelen? Vraag is 
hoe in Almere met minder financiële middelen toch blijvend gewerkt kan blijven worden aan vitale wijken en de 
persoonlijke ontwikkeling van bewoners. 

 Alternatieven en maken van keuzes 

Op verschillende vlakken zijn er mogelijkheden denkbaar om de druk op de begroting te beperken. Bijvoorbeeld 
door het beheersniveau van de openbare ruimte te variëren en deels te verlagen, door afscheid te nemen van de 
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gescheiden busbanen, door hogere gemeentelijke heffingen of door taken over te laten aan partijen die deze wel-
licht beter kunnen uitvoeren. Er moet oog zijn voor alternatieven, onbevangen en zonder vooraf paden af te sluiten. 
Wellicht zelfs door partijen van buiten de gemeentelijke organisatie te vragen met voorstellen te komen. Aanslui-
tend op het bovenstaande zal de gemeente prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten durven maken. Die kun-
nen thematisch zijn of gebiedsgericht. Waar stel je je als gemeente actief op en waar reactief?

 Investeringen koppelen

met het slim koppelen van geplande investeringen kan met hetzelfde of soms zelfs minder geld meer bereikt 
worden. Dit wordt in jargon ook wel ‘Vexbexgrex’ genoemd. Zo kunnen investeringen in vastgoed gekoppeld worden 
aan investeringen in de openbare ruimte en een bijdrage leveren aan de voorziene gebiedsontwikkeling. Het gaat 
erom de beheerexploitatie van de openbare ruimte, de exploitatie van maatschappelijk/gemeentelijk vastgoed 
en de grondexploitatie daar waar mogelijk op het juiste moment, heel precies bij elkaar te brengen en daarmee 
meerwaarde te creëren en/of ‘werk met werk’ te maken (in bestaande wijken en in nieuwe gebieden/wijken). maar 
het gaat niet louter over investeringen van de gemeente. Er zijn heel veel partijen die investeren in Almere: private 
partijen, zoals ontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook publieke partijen zoals de rijksoverheid. Doorlopend 
punt van aandacht is hetgeen aan investeringen voorbijkomt, in te zetten voor het sterker maken van de stad of het 
vooruit helpen van bestaande opgaven.

 Fonds Verstedelijking Almere

Onderdeel van de bestuursovereenkomst Almere 2.0 is het instellen van een Fonds Verstedelijking Almere. Een 
unieke constellatie die een fantastisch perspectief biedt om in de stad te kunnen blijven investeren. Het fonds 
wordt gevoed door de grondopbrengsten van nieuwe gebieden. Het fonds is bedoeld voor investeringen die gericht 
zijn op de groei van de stad. Deze investeringen kunnen zowel in de nieuwe stadsdelen als in de huidige stadsdelen 
plaatsvinden. Zodoende biedt het fonds ruimte om ook het huidig stedelijk gebied te versterken, indien dit tevens 
een relatie heeft met de groei van de stad. De investeringen zullen betrekking hebben op de gehele voorzienin-
genstructuur (cultuur, onderwijs, duurzaamheid, economie, sport) alsmede het groen en grijs. Het zal wel aanko-
men op een precieze inzet van de middelen zodat de stad er ook echt bij gebaat is. Dat het de stad ook op langere 
termijn (vooruit) helpt en sterker maakt. Het vraagt om bewustzijn om het fonds ook te voorzien van die criteria die 
helpen de juiste dingen te doen. 
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Almere is aanbeland in een nieuwe periode. Daarin is Almere niet uniek. net als andere steden en gemeenten 
heeft Almere te maken met de gevolgen van de economische crisis, het zoeken naar de eigen kracht van mensen 
en het goed ingebed willen hebben van de nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn en zorg. We 
maken de ombouw mee van wat we voorheen de verzorgingsstaat noemden. Alle gemeenten hebben ook te maken 
met de overdracht van nieuwe verantwoordelijkheden. 

De tekentafeldroom Almere is werkelijkheid geworden. Inwoners roemen de stad om haar ruimte en groen. maar 
er is ook een alledaags Almere dat om aandacht vraagt. In vier blokken zijn onderwerpen beschreven die om aan-
dacht vragen. Per blok is kort een drietal zaken benoemd waarover de gemeente goed na moet denken omdat ze 
de stad een impuls kunnen geven, of omdat ze de stad schade kunnen berokkenen als er niet genoeg aandacht aan 
besteed wordt. 

De rode draad in de Denkagenda is de zoektocht naar nieuwe verhoudingen en nieuwe werkwijzen. lange tijd wer-
den verantwoordelijkheden gekoppeld aan óf de overheid, óf het bedrijfsleven, óf de maatschappelijke verbanden. 
Het wordt echter steeds duidelijker dat het niet een kwestie is van óf-óf maar van én-én. Om de vraagstukken van 
deze tijd – economische dynamiek, duurzaamheid, klimaat, energie, transport, kennis, voedsel – aan te kunnen, 
zal er meer en preciezer gezocht moeten worden naar samenhang en gemeenschappelijkheid. Dit raakt direct het 
functioneren van (heel veel) actoren, maar ook de samenwerking tussen de actoren. 

Het én-én komt niet plotseling uit de lucht vallen. De gemeente zit middenin het proces van zoeken naar én nieuwe 
rolneming, én het willen vormen van nieuwe typen coalities. Ook het aan elkaar willen verbinden van domeinen 
(zorg, veiligheid et cetera) en gebiedsgerichte opgaven en thema’s is een proces dat al loopt. Veel inhoudelijke 
onderwerpen die aan bod komen in deze Denkagenda zijn op een of ander manier ook al onderdeel van een thema-
tisch en/of gebiedsgericht programmaplan. 

Voor de gemeente zijn de programmaplannen een hulpmiddel gebleken in het realiseren van de beweging naar het 
én-én. Hoe dat verder gaat vanaf 2014 is aan de partijen die samen een nieuw college van BenW gaan vormen. Zij 
bepalen de inhoud en verwevenheid van de huidige en nieuwe thematische en/of gebiedsgerichte programmaplan-
nen. met deze Staat van de stad is een aantal aangrijpingspunten benoemd voor een gezamenlijk perspectief van 
bewoners, ondernemers en instituties in Almere. 

sLoT
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DE AlmEErDErS

Kenschets

Almere heeft op 1 januari 2014 196.035 inwoners, een aantal dat met de woningbouwproductie geleidelijk aan 
groeit. tussen 2000 en 2010 groeide de bevolking met 45.000 inwoners. De daadwerkelijke instroom was in deze 
periode echter tweemaal zo groot, dit betekent dat ook een groot aantal bewoners Almere verliet.

Almere heeft een jeugdige bevolking. 28 Procent van de bevolking is jonger dan 20 jaar waar dit landelijk 23 pro-
cent is. Ook de leeftijdscategorie van hun ouders laat een hoger percentage zien dan landelijk. tegelijkertijd zijn er 
weinig senioren (9 procent is 65-plus tegen 16 procent landelijk). Zij zijn vooral woonachtig in de ‘oude’ wijken van 
Haven en Stad. mede door de jonge bevolking kent Almere relatief weinig alleenstaanden (31 procent tegen 37 pro-
cent landelijk) en veel gezinnen (37 procent tegen 30 procent landelijk). Het aandeel eenoudergezinnen is echter 
groot, mede veroorzaakt door een groot aandeel scheidingen. 

Almere heeft een diverse bevolking. ruim een derde van de inwoners heeft een herkomst buiten nederland; 10 
procent van de allochtone Almeerders heeft een westerse achtergrond (gelijk het landelijk gemiddelde) en 28 
procent een niet-westerse (landelijk gemiddeld 12 procent). In totaal liggen de wortels van Almeerders in 134 
verschillende landen. In Amsterdam en rotterdam is ruim een derde van de bevolking van niet-westerse komaf. 
Amsterdam kent tevens een fors hoger aandeel westerse allochtonen, namelijk 15 procent. met 11 procent vormen 
bewoners van Surinaamse komaf de grootste niet-autochtone etnische groep in Almere. In Amsterdam en rotter-
dam ligt hun aandeel rond de 8 procent.

Almere totaal 

De Experian-groepen die het meest voorkomen in Almere zijn:
•	 	de	Modale	Burgers	(22%) 
     (gezinnen of echtparen van middelbare leeftijd met bescheiden ambities, bescheiden inkomen, wonend in rijtjes-

huizen in de sociale huur); 
•	  de	Traditionalisten	(21%) 
     (hardwerkende huishoudens met een middeninkomen en een introverte levensstijl gebaseerd op traditionele 

normen en waarden); 

BiJLage 1 KenMerKen van aLMere
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•	  de	Succesvolle	gezinnen	(21%) 
      (volgroeide, stedelijke gezinnen met succesvolle carrières waarin het gezins leven centraal blijft staan); 
•	 	de	Dynamische	families 
       (succesvolle beginnende carrièremakers die druk zijn met werk en kinderen). Vooral het aandeel Dynamische 

families is met 11% hoog in vergelijking met het nederlands gemiddelde (2%);
•	  Mensen	die	gerekend	kunnen	worden	tot	de	Vrije	Geesten 
      (jonge hoogopgeleide alleenstaanden met potentieel, maar vooralsnog volop lenend om lekker (uit) te leven, de 

Ontwikkelde Stedelingen en (kleine jonge stedelijk huishoudens met hoge opleiding, brede interesse en mo-
derne levensstijl);

•	 	Landelijk	gezinsleven 
       (landelijk wonende huishoudens met een nuchtere mentaliteit aan wie het stadse leven niet is besteed) zijn 

ondervertegenwoordigd in Almere. 

Ontwikkelingen

•	 	Internationalisering 
       De Almeerse bevolking zal diverser worden, zo groeit het aandeel inwoners van niet-westerse komaf in de ko-

mende dertig jaar tot 36 procent en zal ook het aandeel westerse allochtonen toenemen.
•	  Vergrijzing	en	ontgroening 
      Op dit moment is in Almere slechts beperkt sprake van vergrijzing en ontgroening en dan voornamelijk in be-

paalde delen van de stad: de ‘oude’ wijken van Haven en Stad. Het aandeel 65-plussers zal in de komende dertig 
jaar echter verdrievoudigen tot rond de 57.000 en zal het aandeel 65-plussers in alle wijken richting het lande-
lijk gemiddelde toeschuiven.

•	 	Huishoudensverdunning 
       In de periode 2000-2020 zal het aandeel gezinnen met 10 procent dalen. Dit, tezamen met het hoge aandeel 

scheidingen en vergrijzing, zal leiden tot huishoudensverdunning (gemiddeld kleiner aantal personen per huis-
houden). Zijn er in 2013 in Almere nog 2,52 personen per huishouden over dertig jaar zal dit naar verwachting 
dalen tot 2,26. landelijk is deze verdunning minder scherp: van 2,2 personen per huishouden nu tot 2,1 in 2050. 
De huishoudensverdunning kan in sommige delen van de stad leiden tot krimp van het aantal inwoners, bijvoor-
beeld Haven.
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WErK En InKOmEn

Kenschets

Als het gaat om inkomen staan Almeerse huishoudens er momenteel beter voor dan gemiddeld in nederland. 
Het grootste deel van de huishoudens heeft een inkomen in de middelste regionen van de inkomensschaal. Er 
zijn duidelijk minder huishoudens in de laagste inkomensgroepen, maar ook net iets minder in de allerhoogste. 
Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen van Almeerders is met €35.000 hoger dan het landelijk gemiddelde van 
€34.300. ten opzichte van andere grote steden hebben alleen huishoudens in Haarlemmermeer en Zoetermeer 
een hoger besteedbaar inkomen.

In Almere is relatief veel sprake van tweeverdieners. Onderzoek onder tweeverdieners in de middeninkomens-
groep toont aan dat zij zich in financieel opzicht niet bijzonder kwetsbaar vinden. Er blijkt bij deze groep een hoge 
mate van overzicht over, en bewuste omgang met, het huishoudenbudget.

Armoede neemt in nederland toe en met name bij bijstandsgerechtigden en burgers van niet-westerse komaf. 
Almere valt buiten de top 10 van gemeenten met hoogste armoede percentages – het aandeel minimahuishoudens 
in Almere komt met 15 procent overeen met het landelijk gemiddelde – maar kent toch grote aantallen minima-
huishoudens (tussen de 13.000 en 15.000). Dit zijn vooral alleenstaanden (45 procent) en eenoudergezinnen (22 
procent). Van de Almeerse kinderen groeit 16 procent op in minimahuishoudens, dat is dus bijna een op de zes 
kinderen. De minimahuishoudens concentreren zich met name in wijken met een groot aandeel sociale huurwo-
ningen.

Het gebruik van sociale regelingen door Almeerders wijkt niet bijzonder af van gemiddeld in nederland. Van de 
huishoudens maakt 3 procent gebruik van zes of meer regelingen, dat lijkt een laag percentage maar gaat alsnog 
om 2.330 huishoudens waar meervoudige problematiek voorkomt. Van inkomensregelingen als WW, arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen en bijstand wordt respectievelijk door 11, 9 en 8 procent van de huishoudens gebruikge-
maakt. Het aandeel bijstandsuitkeringen in Almere ligt sinds 2011 voor het eerst boven het landelijk gemiddelde. 
Ook het aandeel WW ligt boven het landelijk gemiddelde.

De economische crisis heeft een negatief effect op de arbeidsparticipatie van Almeerders. Het aantal werklozen is 
sinds 2011 sterk gestegen en de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld tot ruim 12 duizend Almeerders eind 2013. 
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Begin 2013 hadden de niet-werkende werkzoekenden in Almere vooral een lager of middelbaar opleidings niveau. 
Daarnaast was 15 procent van de werkzoekenden tussen de 15 en 27 jaar oud. Jeugdwerkloosheid gaat vaak 
gepaard met sociale problemen als geweld en drugs- en drankmisbruik. Verder is het zo dat werkloze jongeren 
het risico lopen hun vaardigheden te verliezen. Daardoor worden ze minder aantrekkelijk voor werkgevers en gaan 
ze mogelijk voor langere tijd verloren voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft dan ook 
langdurige, negatieve gevolgen. Daarnaast blijkt jeugdwerkloosheid een voorspeller van leefbaarheidsproblemen 
in de woonomgeving. Volgens InG en tnO zal de werkloosheid in Flevoland 2014 stijgen van 8,3 procent in begin 
2013 tot 12 procent in 2014. Een positieve noot hierbij is dat Almere het, afgezet tegen andere steden, beter doet bij 
bemiddeling naar werk. [bron: Provincie Flevoland www.flevoland.nl / monitor Economische Ontwikkeling Almere 
2013, KvK Almere, 2013]

Ontwikkelingen

•	 	Versobering	sociale	regelingen 
       De versobering van overheidsuitgaven wordt op vele vlakken tegelijkertijd uitgevoerd en zal ook leiden tot ver-

sobering van sociale regelingen. Daardoor zal het inkomen van huishoudens, vooral als sprake is van meerdere 
uitkeringen in één huishouden, in sommige gevallen fors inkrimpen.

•	 	Voorzichtig	positief	economisch	perspectief,	maar	meer	werkloosheid 
       De economische vooruitzichten van het Centraal Planbureau en De nederlandse Bank zijn voorzichtig positief, 

voor Flevoland zijn de verwachtingen voor de arbeidsmarkt echter dat de werkloosheid nog fors zal stijgen.

OnDErWIJS En ArBEIDSmArKt

Kenschets

In het onderwijs is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, met succes. Het aantal zwakke scholen is afgenomen 
van twaalf in januari 2012 naar twee in augustus 2013. Het percentage voortijdig schoolverlaters van 12 tot 23 jaar 
is gezakt van 5 procent in 2008 naar 3,8 procent in 2012. Er is meer diversiteit in het onderwijsaanbod gekomen 
door de komst van een categoriaal gymnasium, een internationale school, hoger onderwijsinstellingen en nieuwe 
opleidingen bij bestaande onderwijsinstellingen. landelijk is deze beweging niet onopgemerkt gebleven: Almere is 
benoemd tot nationale Onderwijsstad 2013-2014.
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Het aandeel jongeren dat voortijdig de school verlaat is echter fors hoger dan het landelijk gemiddelde (2,8 procent 
in 2012) en zou nog met een kwart teruggebracht moeten worden om in de buurt van het landelijk gemiddelde te 
komen [bron: Aanval op schooluitval, www.aanvalopschooluitval.nl]. Ook het opleidingsniveau op het voortgezet 
onderwijs blijft vooralsnog achter op het landelijk gemiddelde. Volgt landelijk 45 procent van de jongeren in het 
derde leerjaar een havo/vwo opleiding, in Almere is dat 37 procent. Daarnaast slagen de leerlingen die in Almere 
havo/vwo eindexamen doen minder vaak.

Het aandeel hogeropgeleiden in Almere is de afgelopen jaren gegroeid van 25,5 procent in 2008 tot 30,2 procent in 
2011. Dat is hoger dan het gemiddelde in Flevoland (29,3 procent), maar lager dan landelijk (ruim 33,8 procent). Al-
mere kent daarnaast een groot aandeel laaggeletterden, een op de tien inwoners in de leeftijdscategorie 18 tot en 
met 64 jaar kan niet voldoende lezen en schrijven. Dit is overigens gelijk het landelijk gemiddelde. In verhouding 
zijn laaggeletterden vaker vrouw, laaggeschoold (lageronderwijs of vbo), ouder, allochtoon uit de eerste generatie, 
of niet actief op de arbeidsmarkt. De totale groep laaggeletterden bestaat voor 73 procent uit autochtone inwoners. 
Almere is grotendeels een mbo-stad. [bron: lEA]

De behoefte van het bedrijfsleven aan vakpersoneel groeit, maar er zijn ook zorgelijke signalen over de toekomst 
van banen met een mbo-profiel. In de afgelopen jaren is in de metropoolregio Amsterdam het aantal banen voor 
hoger- en laagopgeleiden toegenomen, maar het aantal banen op middenniveau sterk afgenomen. Dit wordt ook 
wel polarisatie van de arbeidsmarkt genoemd. De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten en dat vooral 
de niet-gespecialiseerde groep op middenniveau opgeleiden het zwaar zal krijgen. De kansen voor goed en speci-
alistisch geschoolde mbo’ers zijn daarentegen goed [bron: laagopgeleiden op de arbeidsmarkt in de metropoolre-
gio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 2013; SEO, 2012].

Ontwikkelingen

•�  Harmonisatie	voorschoolse	voorzieningen 
       In samenwerking met verschillende partners in de stad wordt toegewerkt naar één sterke voorschoolse voor-

ziening met als doel één structuur van voorschoolse voorzieningen in doorgaande lijn met het basisonderwijs te 
realiseren en zo een bijdrage te leveren aan het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge 
kinderen.
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•	 	Polarisatie	van	de	arbeidsmarkt	metropoolregio 
       Het algemeen opleidingsniveau stijgt, het aantal banen voor hoogopgeleiden neemt toe, de arbeidsmarkt voor 

laagopgeleiden is redelijk maar het aantal banen op middenniveau neemt af. tegelijkertijd zal door de Participa-
tiewet het aanbod van lageropgeleiden op de arbeidsmarkt toenemen.

ZOrG En WElZIJn

Kenschets

Van de volwassenen in Almere ervaart 73 procent de eigen gezondheid als goed. Bij senioren is dat 54 procent, bij 
lager opgeleiden 52 procent. Zowel bij volwassenen als bij senioren ligt dit percentage onder het landelijk ge-
middelde. Hoe ouder men wordt, hoe minder mensen de eigen gezondheid als goed ervaren. In Almere bestaan 
volgens de toekomstverkenning Flevoland enkele urgente gezondheidsrisico’s: overgewicht, longaandoeningen, 
alcohol- en drugsgebruik en eenzaamheid.

Overgewicht speelt zowel bij jeugd als bij volwassenen. Onder kinderen is overgewicht een ernstig probleem. In 
Almere kampt 21 procent van de kinderen van 4 tot 20 jaar met (ernstig) overgewicht, dat is veel meer dan landelijk 
(13 procent). Overgewicht bij volwassenen is fors toegenomen van 32 procent in 1990 naar 51 procent in 2012. Dat 
is ongeveer gelijk het landelijk gemiddelde. Het percentage overgewicht neemt toe met de leeftijd. Onder 65-plus-
sers kampt 65 procent met (ernstig) overgewicht, waarvan 18 procent ernstig. Dat is fors meer dan landelijk.

Opvallend in de gemeente Almere is een oversterfte van vrouwen aan longaandoeningen. In Almere sterven 50 
procent meer vrouwen aan longkanker en 76 procent meer vrouwen aan COPD dan gemiddeld in nederland. Beide 
aandoeningen zijn mogelijk gerelateerd aan roken. Gunstig is dat het aandeel rokers onder volwassenen afneemt. 
minder mensen beginnen met roken en er is een hoge intentie om te stoppen met roken (61 procent van de rokers 
wil stoppen).
Alcohol- en (soft)drugsgebruik is ook een aandachtspunt in Almere. De trend onder jongeren is dat er niet méér 
wordt gedronken, maar wel op jongere leeftijd. Bijna een op de tien volwassenen is een zware drinker. Voor se-
nioren is dit een op de twintig. Deze cijfers zijn niet hoger dan landelijk. Het softdrugsgebruik onder jongeren is 
de afgelopen jaren sterk toegenomen. 11 Procent van de Almeerse jongeren geeft aan recent cannabis te hebben 
gebruikt. Onder jongeren in heel nederland ligt dat percentage op 8 procent.
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Eenzaamheid is een aandachtspunt onder senioren. Het percentage senioren dat zich in Almere zegt zich eenzaam 
(38 procent) of (zeer) ernstig eenzaam (11 procent) te voelen ligt iets hoger dan in Flevoland. Van alle volwassenen 
geeft 33 procent aan zich matig eenzaam en 8 procent zich ernstig of zeer ernstig eenzaam te voelen, ongeveer 
gelijk aan gemiddeld in Flevoland. Het aandeel senioren dat beperkingen ervaart op het gebied van mobiliteit   
(26 procent) is hoger dan gemiddeld in nederland (23 procent) [bron: nota Gezondheidsbeleid 2013-2016, Almere, 
2013; GGD toekomstverkenning Flevoland, www.toekomstverkenningflevoland.nl].

Drie op de tien Almeerse volwassenen geven aan dat ze met enige of grote moeite rondkomen. In totaal leeft 15 
procent van de huishoudens van een inkomen rond het bestaansminimum. Almere staat in de top 10 als het gaat 
om het percentage huishoudens met schulden. Armoede leidt, door de spanningen die het met zich meebrengt, 
vaak tot lichamelijke en andere problemen. De verwachting is dat het aantal armen in Almere in de komende jaren 
zal groeien.

Ontwikkelingen

•	  Extramuralisering in de zorg: een groot deel van de mensen die voorheen naar een verzorgingshuis of een an-
dere intramurale woonzorginstelling konden verhuizen zullen nu thuis blijven wonen en zorg aan huis krijgen.

•	  met de verschuiving van taken van het rijk naar gemeenten krijgt de gemeente Almere er in 2015 omvangrijke 
taken bij op het gebied van zorg en ondersteuning:

					-		Nieuwe	Jeugdwet
        De gemeente wordt als gevolg van de nieuwe jeugdwet verantwoordelijk voor alle jeugd en opvoedhulp, de 

jeugdbescherming en jeugdreclassering, en de aanpak van kindermishandeling. Ook de jeugd GGZ en de zorg 
voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking worden gemeentelijke verantwoordelijkheden. 

						-	WMO
        Wijzigingen in de WmO geeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van mensen met een 

beperking, de dagbesteding, ‘kort verblijf’ buitenshuis en het begeleid wonen. De gemeente was al verant-
woordelijk voor het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van bewoners. 

						-	Participatiewet
        Door de participatiewet zal er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer zijn in de sociale werkvoorziening. De 

gemeente zal waar nodig zelf vormen van beschut werken organiseren. De Wajong staat vanaf 2015 alleen nog 
open voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Jongeren die niet aan die crite-
ria voldoen vallen onder de participatie wet en zijn daarmee aangewezen op de gemeente voor ondersteuning 
bij de re-integratie naar werk. 
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•	 	Participatiesamenleving 
      Sociaalmaatschappelijke trends en de versobering van overheidsbudgetten hebben als gevolg dat er in de 

samenleving steeds meer beroep wordt gedaan op het zelforganiserend vermogen van mensen, ook participa-
tiesamenleving of civil society genoemd.

VEIlIGHEID

Kenschets

Veiligheid is al jaren een belangrijk beleidsspeerpunt in het werken aan een vitale stad. In het Actieprogramma 
Veiligheid 2010-2014 zijn 15 speerpunten opgenomen, zoals vermindering van woninginbraken, vandalisme, over-
vallen, straatroven, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Gezien de cijfers over 
2013 is de aanpak van de woninginbraken momenteel absolute prioriteit. Daarnaast is de bestuurlijke aanpak van 
woonoverlast in het afgelopen jaar een speerpunt geworden. naast deze speerpunten heeft het college zich ook 
ten doel gesteld de veiligheidsbeleving van onze inwoners te verbeteren. uit de resultaten van de laatstgehouden 
Veiligheidsmonitor in 2011 blijkt dat de veiligheidsbeleving in het algemeen is verbeterd. De gevoelens van on-
veiligheid zijn in Almere ook forser gedaald dan in andere gemeenten. Hondenpoep en rommel op straat worden 
gezien als de grootste buurtproblemen in Almere. Daarnaast staan ook vernieling en overlast hoog op de agenda 
van zaken die onze inwoners met voorrang aangepakt zien. De inwoners leveren daar ook zelf een bijdrage aan. 
Buurtpreventieteams, Burgernet en het project Waaks zijn voorbeelden van burgerparticipatie binnen het onder-
werp veiligheid. 

Het veiligheidsvraagstuk vraagt om een centrale, en dikwijls ook bovenlokale, aanpak. De regie op het programma 
OOV is daarom belegd bij de afdeling Kabinet & Veiligheid (het Veiligheidshuis valt ook onder Kabinet en Veiligheid; 
de Veiligheidsmanagers vallen hiërarchisch onder PBS en worden inhoudelijk aangestuurd door Kabinet & Veilig-
heid). Er is een nauwe samenwerking met de OOV-medewerkers binnen de afdeling VtH. Daarnaast zijn er heel 
veel contacten met externe partners, o.a. Justitiepartijen (Politie, Openbaar ministerie, Halt, reclassering enz), 
zorgpartijen (tactus, leger des Heils, BJZ, rvdK, lSG rentray, Vitree, Blijfgroep enz), De Schoor, onderwijs, onder-
nemers, partijen openbaar vervoer, Veiligheidsregio, woningbouwcorporaties, Defensie, rIEC enz. In bestuurlijk 
opzicht is de positie van de burgemeester sterker geworden, niet alleen wettelijk (OOV-bevoegdheden, Drank- en 
horecawet), maar ook in de beeldvorming (boegbeeld). Omdat veiligheid verschillende beleidsterreinen raakt, is 
voor het bewaken van de integraliteit de Stuurgroep Veiligheid in het leven geroepen. 
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Ontwikkelingen 

•�  Toename	woonoverlast	
      Sinds een aantal jaren is sprake van aanzienlijke stijging van de woonoverlast in Almere. Woonoverlast is een 

containerbegrip (burenruzies, multiprobleemgezinnen, overlast psychiatrische patiënten, kamerverhuur, drugs-
panden, prostitutie, et cetera) en beslaat meerdere (bestuurlijke) portefeuilles. Op basis van de impulsmiddelen 
is in 2013 en 2014 het projectbureau bestuurlijke aanpak woonoverlast actief. O&S heeft opdracht gekregen een 
onderzoek te doen naar de ketenaanpak woonoverlast in Almere.

•�  Stijging	van	de	openbare	ordeproblematiek	en	(jeugd)overlast	in	de	stad 
      Er is met name sprake van een verharding en verdieping van de overlast- en met name criminaliteitsproblema-

tiek bij jongeren cq. jong volwassenen. Wat op haar beurt zorgen met zich meebrengt over de mogelijke door-
stroming van hen naar midden- en georganiseerde criminaliteit). Voor verdere toelichting wordt verwezen naar 
veiligheidsonderzoek ‘Criminaliteit en veiligheid in Almere, 1984-2030’.

•�  ‘Intelligence’ 
      Dit onderwerp is door de inzet van de impulsmiddelen op de agenda gekomen. Alleen op basis van een zorgvul-

dige en samenhangende analyse kan overlast en criminaliteit integraal, en vooral ook probleemgericht, worden 
aangepakt. Het is van belang de ‘intelligence-agenda’ door te ontwikkelen.

Kenschets

Hoewel in het afgelopen jaren een flinke inhaalslag is gepleegd, kent Almere nog altijd een gering aantal arbeids-
plaatsen per hoofd van de beroepsbevolking. Het economisch offensief ‘Almere Werkt!’ geeft focus en richting 
aan de inzet voor het behouden en uitbreiden van economische bedrijvigheid. Het creëren van banen is de hoofd-
doelstelling. We richten ons daarbij in eerste instantie op werkgelegenheid in Almere zelf, waar we kiezen voor 
een vraaggerichte benadering van de markt, stimulering van vijf kansrijke clusters benoemd door de Economic 
Development Board Almere (EDBA), excellent gastheerschap en intensieve acquisitie. Daarnaast zetten we in op 
citymarketing en het omvormen van het stadscentrum van vooral een winkelgebied naar een hart voor de stad, vol 
beleving. Voor het creëren van werkgelegenheid voor de Almeerse beroepsbevolking is ook op de regio van belang. 
De economische ontwikkeling van Almere is onlosmakelijk verbonden met die van de noordvleugel en Flevoland. 
Veel Almeerders werken immers in de regio. Groei van banen in de regio betekent ook meer kansen op werk voor 
Almeerders.
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Almere participeert in de ontwikkeling van de luchthaven lelystad (OmAlA) en is mede sturend in de economische 
ontwikkeling ervan. Binnen de metropoolregio Amsterdam is de uitgangspositie van Almere echter niet meer dan 
gemiddeld.

De economische groei van Almere is de afgelopen jaren afgenomen, dat uit zich in minder groei van het aantal 
arbeidsplaatsen en dan met name in de sectoren die afhankelijk zijn van binnenlandse consumptie. tegelijkertijd 
neemt het aandeel ondernemers, met name zzp’ers, toe. Onderzoek onder ondernemers laat zien dat deze het 
vestigingsklimaat van Almere bovengemiddeld waarderen. (Deloitte, 2011)
Voor Almere zijn door de Economic Development Board Almere vijf kansrijke economische clusters benoemd: 
•	 Health, wellness & life sciences
•	 ICt & media
•	 Duurzaam Almere
•	 Handel & logistiek
•	 luchthaven lelystad clusters

met betrekking tot werkgelegenheid in de regio zijn de meest kansrijke vakgebieden ICt, communicatie en marke-
ting en kunst, cultuur en media op hbo niveau en installatie, reparatie en onderhoud, productie en defensie op mbo 
niveau. De regio Amsterdam voorziet in de meeste vacatures (56 procent van het aanbod) slechts 5 procent van de 
vacatures komt voor rekening van Almere.

COmmErCIEEl VAStGOED

In maart 2013 bedroeg de winkelleegstand in heel Almere 9 procent. In de stadsdelen lag dit percentage hoger, 
op bijna 13 procent, met een dramatisch hoge leegstand in Poort van 62 procent. landelijk bedraagt de winkel-
leegstand momenteel circa 6,9 procent, met grote regionale verschillen. In de regio Groot-Amsterdam (Stadsregio 
Amsterdam) ligt het percentage beduidend lager op 3,9 procent.
In juli 2013 bedroeg de leegstand van kantoren in Almere 23,6 procent. Een kleine daling ten opzichte van een jaar 
eerder. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde van 15 procent. Ook hier geldt echter dat er sterke regionale 
verschillen zijn.
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Ontwikkelingen

•�  Economische	groeiverwachting	voorzichtig 
      Verwachting van onder andere het Centraal Planbureau en De nederlandse Bank is dat de nationale economie 

komende jaren weer zal groeien, maar deze verwachting is erg voorzichtig.
•	 	Nieuwe	retail	realiteit 
      De detailhandelssector is in beweging. De toegenomen winkelleegstand is enerzijds het gevolg van de econo-

mische crisis, maar er zijn ook structurele ontwikkelingen die hieraan bijdragen. Zo groeit het aandeel online 
winkelen nog steeds fors. De markt past zich langzaam aan aan deze nieuwe realiteit. Zo is de sterke groei van 
het winkeloppervlak landelijk vrijwel tot stilstand gekomen.

•	 	Groeiende	mismatch	vraag	en	aanbod	arbeidsmarkt 
      De werkgelegenheid in de regio in het middelbaar opgeleid segment blijft onder druk. Een segment dat juist in 

Almere sterk vertegenwoordigd is.
•	 	Verwachte	forse	toename	werkloosheid	
      Flevoland Volgens InG en tnO zal de werkloosheid in Flevoland in 2014 stijgen tot 12 procent. Begin 2013 lag 

deze voor Flevoland rond 8,3 procent.

WOnEn

Kenschets

Veel mensen wonen naar volle tevredenheid in Amere. Over de eigen woning is 88 procent van de bewoners tevre-
den, de directe woonomgeving wordt door driekwart positief beoordeeld en tweederde is tevreden over de eigen 
buurt. Bevraagd over veranderingen in de eigen buurt geven bewoners aan dat hun buurt er het meest op vooruit is 
gegaan als het gaat om onderhoud. De meest genoemde verslechtering is toename van zwerfvuil en hondenpoep.
De landelijke leefbaarometer laat een overwegend matig positief tot zeer positief beeld zien van de leefbaarheid in 
Almere. In kleine subgebieden is de leefbaarheid matig en een negatief label is toebedeeld aan een klein deel van 
een wijk in Haven. Voor enkele negatiever beoordeelde gebieden bestaan zorgen over het zelfherstellend vermo-
gen van de wijk.
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De tevredenheid met de eigen woning kan te maken hebben met de kwaliteit van de Almeerse woningvoorraad. 
Door de relatief nieuwe woningen (de oudste woning is nog geen 50 jaar oud) is de kwaliteit ervan hoog. Het over-
grote deel van de woningen is voldoende ruim, goed geïsoleerd en beschikt over een aangenaam binnenklimaat. 
Waar je in de meeste steden delen hebt die door de ouderdom (19e eeuw) of de manier van bouwen (wederopbouw 
van net na de tweede wereldoorlog) van niet al te beste kwaliteit zijn, ontbreekt dergelijke woningvoorraad in 
Almere volledig.

In Almere staan ruim 78.000 woningen. Het merendeel daarvan is eengezinswoning. Het merendeel is grondge-
bonden (76 procent), heeft een vloeroppervlak tussen 75 en 125 vierkante meter (69 procent) en is een rijwoning 
(60 procent). tweederde van de woningen is een koopwoning en een kwart van de voorraad betreft een sociale 
huurwoning (huurprijs onder de €700). De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Almere is €199.000, 
aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van €232.000 (beiden voor belastingjaar 2012). uit een woonmilieu-
analyse blijkt dat 91 procent van de stad als suburbane woonwijk is opgezet. Van een stedelijk woonmilieu is 
beperkt sprake.

Van de ruim 20.000 sociale huurwoningen valt (op 1 januari 2013) 6,6 procent in de goedkope categorie (< €375, 
prijspeil 2013), 74,5 procent in de betaalbare (€375 - €575) en 18,9 procent in de bereikbare categorie (€575 - 
€681). Hoewel de omvang van de sociale voorraad de afgelopen jaren nagenoeg gelijk is gebleven, is het aandeel 
sociale huurwoningen in het goedkope en betaalbare segment is tussen 2008 en 2012 gedaald, met respectievelijk 
3 en 5 procent. Het aandeel in de bereikbare categorie groeide met 8 procent. Het aantal huishoudens dat tot de 
primaire doelgroep voor sociale huur wordt gerekend groeide van 2006 tot 2012 met 1.000 huishoudens tot 20.380 
huishoudens. De gemiddelde inschrijftijd voor een woning in Almere is de afgelopen jaren toegenomen tot ruim 
zes jaar.

De economische crisis heeft effect op de woningmarkt, ook in Almere. Het gemiddeld aantal dagen dat een woning 
te koop staat is gestegen van 248 in 2005 naar 436 in 2013. De gemiddelde verkoopprijs van woningen in Almere 
daalde van €223.982 in 2008 naar €179.293 in 2013. Ook verwisselden minder huurwoningen van huurder. Kwa-
men in 2008 nog 1.950 sociale huurwoningen beschikbaar, in 2012 daalde dat naar 1.340 woningen. Het aandeel 
Almeerders dat binnen nu en twee jaar wil verhuizen is afgenomen van 45 procent in 2006 naar 36 procent in 
2011. Willen mensen verhuizen, dan zijn de belangrijkste redenen een grotere woning en/of de wens een woning 
te kopen. De helft van de verhuisgeneigden wil binnen Almere verhuizen, 22 procent wil zelfs binnen de eigen wijk 
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blijven. Van de mensen die korter dan zes jaar in de huidige woning wonen komt 43 procent van buiten Almere, het 
grootste deel daarvan (27 procent) is afkomstig uit Amsterdam.

Particulier opdrachtgeverschap speelt een grote rol in Almere. Een tiende van de Almeerders heeft ‘zeker’ belang-
stelling voor het bouwen van een eigen woning. nog eens 23 procent geeft aan hier misschien belangstelling voor 
te hebben. In Poort is een kwart van de nieuwbouw in de vorm van particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. 
Het gesubsidieerde zelfbouwprogramma Ik Bouw Betaalbaar in Almere (IBBA) stelt huishoudens met een modaal 
inkomen een eigen woning te bouwen. Dit programma heeft er voor gezorgd dat Poort, ondanks de crisis, gestaag 
doorgroeit.

Ontwikkelingen

•�  Verandering	bevolkingssamenstelling	
      De Almeerse bevolking wordt diverser: vergrijzing en ontgroening, groei aantal studenten, internationalisering 

en andere huishoudenssamenstellingen
•	  Betaalbaarheid	woningen	onder	druk	
      Zowel op de sociale huurmarkt als op de koopmarkt staat de betaalbaarheid van woningen onder druk. De 

gemiddelde verkoopprijs van een Almeerse woning (€179.293 in 2013) is voor een huishouden met een modaal 
inkomen nog steeds ‘te hoog gegrepen’. minder sociale huurwoningen komen beschikbaar en de woningen die 
beschikbaar komen zijn duurder.

•�  Almere	als	studentenstad	
  met de komst van hogeronderwijsinstellingen groeit de studentenpopulatie in de stad. Dit vraagt ook huisvesting 

van studenten. momenteel is er een tekort aan studentenwoningen.
•	 	Selectieve	doorstroming	
  Doorstroming op de woningmarkt is nodig om woningen bereikbaar te houden, maar selectieve doorstroming 

kan een negatief effect hebben. Hier is sprake van als in een specifieke buurt sociaaleconomisch sterkere (of 
sterker geworden) huishoudens vertrekken naar andere (nieuwere) delen van de stad en hun plaats wordt in 
genomen door huishoudens met een lagere sociaal-economische positie. Een oververtegenwoordiging van 
huishoudens met een lagere sociaal-economische positie kan een wijk kwetsbaar maken. Hier is sprake van in 
enkele ‘oudere’ wijken van Almere. De relatief verouderde woningvoorraad en de landelijke toewijzingsregels 
voor corporaties dragen in deze wijken bij aan selectieve instroom.
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•	 	Extramuralisering	in	de	zorg 
  Een groot deel van de mensen die voorheen naar een verzorgingshuis of een andere intramurale woonzorgin-

stelling konden verhuizen, zullen nu thuis blijven wonen en zorg aan huis krijgen. Een andere ontwikkeling zal 
zijn dat er daardoor meer vraag ontstaat naar clusterwoningen en wonen met zorg.

•	 	Krimp	opvangcapaciteit	zorginstellingen 
  Instellingen die momenteel vaak onderdak bieden aan mensen met een specifieke zorgbehoefte, zoals ex-psy-

chiatrische patiënten, verslaafden, vluchtelingen, mishandelde vrouwen, et cetera. zullen hun opvangcapaciteit 
wegens bezuinigingen moeten inkrimpen. Almere fungeert voor deze groep mensen regionaal als ‘souterrain 
van de woningmarkt’.

OPEnBArE ruImtE En mAAtSCHAPPElIJK VAStGOED

Kenschets

Vanaf de jaren ‘70 is Almere planmatig en in hoog tempo opgebouwd tot een stad van bijna 200.000 inwoners. Ken-
merkend voor de fysieke structuur van de stad zijn onder meer de grote oppervlaktes openbare ruimte en het ge-
scheiden verkeerssysteem. Vooral dit gescheiden systeem zorgt voor verhoudingsgewijs veel verharding, bermen 
en vooral veel viaducten en bruggen. De oudste wijken van Almere (Almere Haven en Stedenwijk) zijn ongeveer 40 
jaar oud, terwijl houten bruggen na zo’n 30 jaar vervangen moeten worden en betonnen bruggen na 50 jaar grondig 
opgeknapt moeten worden.

In de ontstaansgeschiedenis van Almere spelen de gemeentelijke gebouwen een belangrijke rol. Het tijdig realise-
ren en huisvesten van de bevolkingsvolgende voorzieningen als scholen, sportaccommodaties en gebouwen voor 
ontmoeting (buurthuizen, gebouwen voor cultuur) maakte de nieuwe wijken aantrekkelijk voor nieuwkomers en 
maakte daardoor de sterke bevolkingsgroei mogelijk. momenteel staan er verspreid over alle woonwijken zo’n 300 
gebouwen in eigendom van de gemeente. In die wijken is daarnaast slechts beperkt sprake van maatschappelijk 
en commercieel vastgoed van andere partijen. Door vergrijzing en verandering van beleid komt maatschappelijk 
vastgoed leeg, meestal wordt er doorverhuurd aan andere maatschappelijke functies. Als er geen maatschappe-
lijke functie meer is, is het beleid dat het pand wordt afgestoten.
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Ontwikkelingen

•�  Grote	grootonderhouds-	en	vervangingsvraag 
  Zo snel als Almere is gegroeid, zo snel komt de opgave van grootonderhoud en vervanging over de stad heen. 

Daarnaast zal de bodemzakking komende 50 jaar ook nog zo’n 50 tot 90 centimeter zijn.
•	 	Groeiende	waarde	gemeentelijk	maatschappelijk	vastgoed 
  In alle wijken is er maatschappelijk vastgoed om activiteiten te huisvesten die bijdragen aan de vitaliteit van de 

wijk. Waar andere maatschappelijke organisaties zich terugbewegen naar hun kerntaken, groeit de rol van de 
gemeente en het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

ruImtElIJKE OntWIKKElInG En GrOtE PrOJECtEn

In Almere loopt een aantal grote projecten die tezamen als doel hebben bij te dragen aan Almere als vitale stad, 
waar het prettig wonen, werken en recreëren is:

Infrastructuur

De komende jaren wordt gewerkt aan de capaciteitsvergroting van de Flevolijn om zo de bereikbaarheid per trein 
te verbeteren. rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. 
Om op die manier de bereikbaar per auto te verbeteren. In de periode 2013-2022 zal de verbreding van de A6 
worden uitgevoerd. In Almere zelf worden de werkzaamheden aan de A6 afgestemd met andere projecten, zoals 
de verdubbeling van de Waterlandseweg, de verbetering van de doorstroming van de Stedendreef en de verbreding 
van de Hogering. Daarnaast krijgt bedrijventerrein De Steiger een vernieuwde positionering vanwege de verbre-
ding van de A6. 

(Woning)bouw

De grote (woning)bouwprojecten in de komende jaren zijn Almere Poort aan de westkant van de stad en Almere 
Hout aan de oostkant. Poort is de komende jaren het grootste bouwfront van de stad. In Poort springt vooral plan 
‘Duin’ (van ontwikkelaar AmVESt) in het oog. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van het retailcluster in het 
Olympiakwartier, de Icedôme, het zwembad en uiteraard de in ontwikkeling zijnde wijken zoals Homeruskwartier 
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en Europakwartier. In Almere Hout staat de ontwikkeling van het nieuwe stadsdorp nobelhorst prominent op de 
agenda, naast het vervolg aan de ontwikkeling van Vogelhorst, Overgooi en Stichtsekant.

Vernieuwing Haven, Buiten en Stad

In reeds bebouwd gebied staan op de agenda: de realisatie van de nieuwe woonwijk De laren in Haven, de ontwik-
keling van Sportpark Buitenhout, de uitbreiding van winkelcentrum Buitenmere en Doemere en de diverse ruimte-
lijke ontwikkelingen langs de Evenaar en in de Indische Buurt in Buiten. In Almere Stad zal er vooral veel gebeu-
ren aan de zuidoever van het Weerwater. Het is de plek waar de Floriade in 2022 is voorzien. De voorbereidingen 
daarvoor zijn inmiddels in volle gang.

Landschap

twee grote landschapsprojecten lopen. ten eerste de Almeerderhout die de komende jaren een kwaliteitsimpuls 
krijgt. ten tweede krijgt het gebied Pampushout-Zuid een nieuwe inrichting.

Ontwikkelingen

•�  Perceptie	Almeerders 
  In de Stadsgesprekken worden de grote projecten in de stad enerzijds als kansen voor Almere gezien. De verbe-

teringen in de infrastructuur en Icedôme bijvoorbeeld. maar er is ook scepsis. De meeste deelnemers roepen de 
gemeente op het voorheen vanzelfsprekende motto van ‘groei en groter’ te evalueren en aan te passen aan de 
nieuwe realiteit van de crisis.

•�  Nieuwe	realiteit	
  De economische crisis heeft ertoe bijgedragen dat de nieuwbouwproductie drastisch is afgenomen. Voorlopig 

zal de productie in de bouw niet op het oude peil komen.
•	 	Tijdelijkheid	
  tijdelijkheid begint een steeds belangrijkere rol te spelen in ruimtelijke ontwikkeling. Zowel in de openbare 

ruimte als in gebruik van gebouwen en in tijdelijke bouw, bijvoorbeeld van woningen.
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inleiding

Voor de onderstaande schets van de Almere is gebruik gemaakt van de vele rapporten en documenten die de 
afgelopen jaren zijn verschenen binnen de diensten van de gemeente. Deze zijn vaak (deels) gebaseerd op diverse 
onderzoeken over tal van thema’s. De thema’s die aan bod komen in deze schets zijn gekozen op basis van diverse 
sessies die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.  

Daar waar mogelijk en relevant wordt Almere vergeleken met andere grote steden of met landelijke gemiddelden. 
Deze Almeerse schets is louter beschrijvend van aard.     

De stadsdelen worden separaat in op zichzelf staande documenten geschetst maar komen ook in deze Almeerse 
beschrijving af en toe aan de orde.  

In de stadsdeelschetsen wordt tevens ingegaan op de opgaven voor de toekomst. 
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Ruim 30 jaar geleden bestudeerden stedenbouwkundigen, planologen en ingenieurs de plannen van de nieuwe 
stad Almere; stad, stadsdelen, wijken en buurten. 

De stad heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een woon- en werkstad met veel potentie. De Almeerders 
wonen er over het algemeen naar grote tevredenheid, dit is mede te danken aan de groene en waterrijke omgeving 
met veel rust en ruimte.

In 1975 verwelkomde Almere Haven de eerste bewoners. Nu, bijna 40 jaar later, ontwikkelt Almere zich tot een 
primair westelijk georiënteerde stad met een planning van 60.000 nieuwe woningen - voor zowel Almere zelf, 
de overige delen van de metropoolregio Amsterdam als de Utrechtse regio - en een forse groei van het aantal 
arbeidsplaatsen. Er worden onder andere (hoog)stedelijke, landelijke en suburbane woonmilieus gecreëerd, die 
complementair zijn aan de al aanwezige woonmilieus in Almere en de regio. Verder is het ontwikkelen van een 
goede sociale en economische structuur van belang. Die zijn onderdeel van de opgave, evenals een financieel 
verantwoorde wijze van realiseren.

De Almeerse bevolking groeit geleidelijk. De groei is uiteraard het sterkst in tijden van een grote woningproduc-
tie. De groei is geen éénstromige ontwikkeling, maar ontstaat als resultante van een veel grotere instroom dan 
uitstroom van bewoners. Zo is in de periode van 2000 tot 2010 de bevolking met ruim 45.000 personen gegroeid van 
bijna 143.000 naar ruim 188.000. Daarachter zit een instroom die ruim tweemaal zo groot was, gezien er ook veel 
bewoners Almere verlieten. Op 1 januari 2013 woonden er in Almere 195.191 mensen. 

De bevolkingsprognose voorspelt dat Almere in 2043 rond de 300.000 inwoners heeft. Echter in de stadsdelen 
Almere Stad en Almere Buiten zal het aantal inwoners licht dalen de komende 30 jaar. In Stad zullen er dan 4610 
minder mensen wonen en in Buiten 4191, dat betekent een daling van respectievelijk 4,2 % en 7,5% . 

Elke nieuwe stad, zo ook Almere, kenmerkt zich door een jeugdige bevolking. Van alle inwoners is 28% jonger dan 
20 jaar, in Nederland ligt dat percentage op 23%.

Het geboortecijfer in Almere lag in 1990 op bijna 20 geboorten per 1000 inwoners en is de afgelopen jaren ge-
daald naar 11,8 in 2013. Het Nederlandse geboortecijfers in 1990 lag op 13,2 en in 2012 op 10,5. Almere nadert 
dus steeds meer het gemiddelde van Nederland. Overigens is de prognose voor het geboortecijfer voor 2043 13 

Bevolking
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geboortes per 1000 inwoners, weer een lichte stijging. Dit zal vooral als gevolg zijn van de geplande nieuwbouwge-
bieden in Almere.  

Mede door de jonge bevolking zijn er in Almere minder alleenstaanden (31%) dan gemiddeld in Nederland (37%) en 
ook minder dan in de grote steden. 

In Almere is naast de jeugdige leeftijd ook de diversiteit van herkomst van bewoners kenmerkend. De bevolkings-
piramide laat zien dat Almere in vergelijking met Nederland als geheel een groter aandeel bewoners heeft in de 
jeugdige leeftijdsgroepen, evenals in de leeftijd van hun ouders. Er zijn relatief weinig senioren vanaf 65 jaar; 9% 
65-plussers, in Nederland gemiddeld is dat 16%. Dit betekent dat er in Almere nu nog nauwelijks sprake is van 
vergrijzing. In de oudste wijken van Almere is echter wel het begin van de vergrijzing te zien. Over 30 jaar zal het 
aantal 65-plussers rond de 57.000 zijn, dat is ruim drie keer zoveel als nu. In Almere Haven zal over 30 jaar het 
aandeel ouderen het grootst zijn, in Almere Stad groeit  het aantal senioren het snelst.  

Deze verschuivingen in de bevolkingspiramide zullen gevolgen hebben voor de vraag naar het type voorzieningen 
op bijv. het gebied van onderwijs, vrijetijd, welzijn en zorg.

De diversiteit van bewoners uit zich in het feit dat ruim een derde van de Almeerders een herkomst buiten Neder-
land heeft. Samen hebben Almeerders maar liefst 232 verschillende geboortelanden. Bij 10% van de bewoners 
gaat het om een westers geboorteland en bij 28% om een niet-westers land. De gemiddelden voor Nederland zijn 
respectievelijk 10% en 12%. 

In de steden Amsterdam en Rotterdam is ruim eenderde van inwoners van niet-westerse komaf. Amsterdam heeft 
relatief meer westerse allochtonen dan Almere, namelijk 15%. In Rotterdam is dat percentage nagenoeg even 
hoog (11%). Qua etniciteit, waarbij ook het geboorteland van de moeder en vader meetellen, vormt de Surinaamse 
gemeenschap in Almere de grootste groep allochtonen (11% van de Almeerders). Dit is hoger dan in Amsterdam 
en Rotterdam, waar het percentage rond de 8% ligt. 

Het aandeel niet-westerse allochtonen in Almere zal over 30 jaar gestegen zijn naar 36%. Het betreft vooral Suri-
namers en overig ‘niet-westerse groepen’. Ook het aandeel ‘westerse allochtonen’ neemt toe. 
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Almere bestaat voor een groot deel uit gezinnen met kinderen (37% tegenover 30% in Nederland). In vergelijking 
met het landelijke beeld is sprake van een groot aandeel eenoudergezinnen. Dit wordt mede veroorzaakt door een 
relatief hoog aandeel (echt)scheidingen1. Samen met de beginnende vergrijzing leidt die ontwikkeling tot gezins-
verdunning, dat wil zeggen gemiddeld een kleiner aantal  personen per huishouden: anno 2013 zijn dit 2,52 perso-
nen per huishouden, over 30 jaar zal dit gedaald zijn naar 2,26 personen.

In Nederland ligt het gemiddeld aantal personen per huishouden op 2,2 en zal licht afnemen naar 2,1 rond 2050. 
Deze verdunning van de bevolking zal gepaard gaan met een afname in de vraag naar voorzieningen. Dit verschijn-
sel is eerst te zien bij de vraag naar op de jeugd gerichte voorzieningen als scholen en later bij de vraag naar 
algemenere voorzieningen als winkels en dergelijke.

1  In 2010 telde Almere 11 echtscheidende personen per 1000 gehuwde personen, in Nederland is dat 9 (CBS, Statline). Daarnaast zijn er nog de ‘scheidingen’ 
van niet-gehuwde paren.
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Uit dit onderzoek uit 2013, dat oorspronkelijk in het kader van een deskresearch ten behoeve van de bestuursop-
dracht ‘Versterking marketing Almere is uitgevoerd, komt een aantal interessante bevindingen naar voren. 

IMAgO VAN DE StAD ONDER AlMEERSE pENDElAARS

De keus om in Almere te wonen heeft in slechts geringe mate direct met de locatie van werk te maken, want in 
de meeste gevallen stond de keuze voor Almere geheel los van het werk (huidige of vroegere werk, of dat van de 
partner).

De cijfers, maar meer nog de verbanden, wekken de indruk dat de nadelen en ongemakken van het woon-werk-
verkeer (files, reistijd, vertragingen, kosten) voor een grote groep Almeerse pendelaars vooralsnog niet opwegen 
tegen de voordelen van het wonen in Almere.

Hoewel veel Almeerse pendelaars op korte termijn geen concrete verhuisplannen hebben, blijken dezelfde men-
sen minder stellig te zijn over het wonen in Almere over vijf à tien jaar. 

NIEt-AlMEERSE pENDElAARS

Deze groep lijkt, gemiddeld genomen, een kortere reisafstand en ook kortere reistijd naar/van Almere te heb-
ben en pendelt ook gemiddeld iets minder vaak in de week dan de Almeerse pendelaars. Wellicht mede daardoor 
ervaart deze groep ook minder de ongemakken van het pendelen.

Wat opvalt is de geringe animo binnen deze groep om in Almere te gaan wonen. Het voornaamste motief hierbij is 
dat de stad Almere als geheel niet aanspreekt. Het is opmerkelijk dat in deze groep (waarvan wordt verondersteld 
dat men Almere toch ‘enigszins’ kent, of van horen zeggen – via Almeerse collega’s - zou moeten kennen) de voor-
delen van het wonen in Almere (zoals in de andere groep sterk naar voren kwamen (ruimte, groen, mooie woning 
en dergelijke) niet of nauwelijks worden onderkend. 

Momenteel bestaat de Almeerse woningvoorraad voor bijna tweederde uit koopwoningen en voor ruim eenderde 

imago
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uit huurwoningen. In de periode van 2000–2012 is het aandeel huurwoningen in Almere van 45% geleidelijk terug-
gelopen naar 33%.

De dichtheid van de bebouwing is laag, terwijl de oppervlakte met openbaar groen in de stad en in de meeste 
wijken relatief groot is. groen en ruimte zijn belangrijke kenmerken die bewoners noemen bij de waardering van 
wonen in Almere. Veel wijken kennen een vrij eenzijdige bouwwijze met het accent op eenvormige rijenwoningen 
die dateren uit de vinex-bouwperiode. Maar er zijn ook delen van wijken die opvallen door gedurfde architectuur. 
Almeerse woningen zijn lange tijd voornamelijk gebouwd voor gezinnen. Door de vergrijzing en het ontstaan van 
meer kleinere huishoudens neemt de behoefte aan kleinere en passende woonruimte toe. Kleinere huishoudens in 
de meer traditionele eengezinswoningen kunnen onevenredig beslag leggen op de beschikbare woonruimte.

De gemiddelde WOZ-woningwaarde van de woningen is anno 2013 €195.000, dat is een stuk lager dan in Neder-
land (€ 232.000). De woningwaardes verschillen sterk per wijk van variëren van €75.000 tot ver boven de miljoen. 

De gemiddelde verkoopprijs van de Almeerse woningen is na een voortdurende stijging tot 2008, na dat jaar, onder 
invloed van de kredietcrisis, geleidelijk teruggelopen. Deze daling van verkoopwaarde is sterker naarmate de prijs 
van de woningen stijgt. De verkoopprijzen van goedkope woningen laten veel minder dynamiek zien. 

De gemiddelde koopsom is gedaald de afgelopen vijf jaar, van €220.000 naar €177.000. Met name in Almere Buiten 
is er sprake van “achterblijvende woningwaarden” Deze daling is te verklaren doordat tijdens de afgelopen jaren 
minder duurdere woningen zijn verkocht.

De drie in Almere werkzame corporaties (Ymere, goedeStede en De Alliantie) beheren gezamenlijk ruim 21.200 
huurwoningen. Een klein deel van deze woningen bevindt zich in de vrije sector (ruim 1.200), de rest is een sociale 
huurwoning. De omvang van de voorraad van sociale huurwoningen is de afgelopen jaren weinig veranderd. De 
samenstelling naar huurprijs is echter wel veranderd. Binnen de sociale huurwoningvoorraad wordt een driedeling 
gemaakt: goedkope, betaalbare en bereikbare huur. goedkope huurwoningen hebben een huur tot de kwaliteits-
kortingsgrens (tot €375, prijspeil 2013), betaalbare huurwoningen hebben een huur tussen de kwaliteitskortings-
grens en de hoogste aftoppingsgrens (€575, prijspeil 2013), bereikbare huurwoningen hebben een huurprijs tussen 
de hoogste aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens (€681, prijspeil 2013). In de periode 2008 – 2012 daalde zowel 
het aandeel goedkope en betaalbare woningen (met respectievelijk 3% en 5%), terwijl het aandeel bereikbare wo-

wonen
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ningen steeg met bijna 8%. Er vindt dus een verschuiving plaats richting het duurdere sociale huurdeel. 

Het aantal sociale huurwoningen dat in de periode 2008 – 2012 beschikbaar kwam voor de verhuur is met 30% ge-
daald. Waar er in 2008 nog 1.950 woningen beschikbaar kwamen voor nieuwe huurders, waren dat er in 2012 nog 
‘slechts’ 1.340. In deze periode werd binnen het aanbod het aandeel bereikbare woningen ook groter ten koste van 
de betaalbare en goedkope woningen (2008: 327 tegenover 1.621; 2012: 703 tegenover 580).

Het aantal verkochte bestaande woningen is de afgelopen jaren afgenomen, zowel op nationaal niveau als in Al-
mere. Ook het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen liep de laatste paar jaar terug. 
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Het beeld van het aantal verhuisbewegingen naar, binnen of vanuit Almere, vanuit en naar zowel koop- als huur-
woningen, ondersteunt dit beeld. Het aantal verhuisbewegingen neemt vanaf een piek in het jaar 2003 af, van ruim 
8000 naar 5000. Er treden tegelijkertijd verschuivingen op in het aantal verhuisbewegingen van vestigers, (semi-)
starters (huishoudens waarvan een deel van het oude huishouden bij de verhuizing in de oude woning achterblijft; 
laten geen lege woning achter), doorstromers (huishoudens die in zijn geheel van binnen Almere naar Almere ver-
huizen, en daarmee een lege woning achterlaten) en vertrekkers, als aandeel van het aantal verhuizingen per jaar. 
Een aantal ontwikkelingen valt hierbij op: 
•	 het aandeel verhuisbewegingen van vestigers daalt rond 2009 daalt en stijgt vervolgens weer;
•	  het aantal verhuisbewegingen van (semi-)starters als aandeel van het totaal aantal verhuizingen neemt door de 

jaren heen toe. Het aantal verhuizingen van (semi-)starters op jaarbasis blijft hierbij ongeveer gelijk;
•	 Zowel het aantal als aandeel van de verhuisbewegingen van vertrekkers daalt sinds 2008; 
•	  Het aantal verhuisbewegingen van doorstromende huishoudens neemt na 2003 af. Het aandeel verhuisbewegin-

gen van doorstromers blijft- uitgezet tegen het totaal jaarlijkse verhuisbewegingen- ongeveer gelijk. De ontwik-
keling van dit aandeel huishoudens volgt een zeer licht dalende trend. Dit lijkt erop te duiden dat verhuizingen 
van doorstromers in ongeveer steeds dezelfde mate deel blijven uitmaken van een “motor” van ketens waarbij 
er woningen vrijkomen, en weer gevuld raken2. 

Vraag is hoe de verschillende soorten verhuizingen de opbouw van de stad beïnvloeden en hoe de verhuisstromen 
en daarmee ook de effecten op de stad de laatste paar jaren veranderd zijn.

De verhuizingen naar, binnen en vanuit de stad hebben invloed op de samenstelling van de stad. personen die in 
de periode 2002-2012 naar de stad verhuisd zijn, zijn bijvoorbeeld gemiddeld net wat jonger dan de personen die 
Almere verlaten hebben. Er verhuisden relatief meer paren zonder kinderen naar Almere, dan dat er uit Almere 
vertrokken. Het aandeel eenoudergezinnen lag bij vestigers en vertrekkers over de periode 2002-2012 ongeveer op 
hetzelfde niveau. 

verhuisBewegingen

2 Zoals bijvoorbeeld bij een keten waarbij een woning te koop wordt gezet, verkocht wordt, waarna de oude eigenaar doorstroomt naar een andere woning
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Naast leeftijd en huishoudsamenstelling kan er bij het bepalen van mogelijke effecten van verhuizingen naar, bin-
nen Almere ook gekeken worden naar het ‘type huishouden’ dat verhuist, gebaseerd op de Experian-profielen3.
Het blijkt dat (semi-)starters die gaan wonen in bestaande wijken relatief vaak een profiel met een lagere sociaal 
maatschappelijke status of inkomen hebben. Verhuizers naar nieuwbouw hebben vaak een Experian-profiel met 
een hogere maatschappelijke status, ongeacht of ze van buiten Almere naar de nieuwbouw verhuizen, (opnieuw) 
starten vanuit bestaand huishouden, of vanuit een woning in Almere doorstromen.

Vraag is hoe de verhuisstromen en daarmee ook de effecten van de verhuizingen op de stad de laatste paar jaar 
veranderd zijn, al dan niet onder invloed van de kredietcrisis en/of de veranderingen op de woningmarkt. Om 
veranderingen in verhuispatronen inzichtelijk te maken, wordt hieronder in een overzicht gegeven van de Experian 
profielen van huishoudens naar, binnen of vanuit de stad verhuizen, onderverdeeld naar de periodes 2004-2007 en 
2008-2011.

Het blijkt dat vooral de profielen van huishoudens die naar nieuwbouw verhuizen, veranderd zijn. Het aandeel van 
dynamische families, die naar nieuwbouw verhuizen neemt af. Het aandeel verhuizingen van Vrije geesten, Ontwik-
kelde stedelingen en Knokkers naar nieuwbouw neemt toe. Deze veranderingen zorgen ervoor dat er in de periode 
2008-2011, in verhouding tot 2004-2007, relatief minder huishoudens met het profiel Dynamische familie (met een 
relatief hoge status) naar nieuwbouw verhuisd zijn. De profielen van (semi-)starters die naar bestaande wijken 
verhuizen veranderen niet sterk, (semi-) starters die in de periode 2008-2011 verhuisden, hebben in grote lijnen 
ongeveer de zelfde profielen als de (semi-) starters die dat daarvoor al deden.

De afname in het aantal verhuizende Dynamische families en de toename in het aantal verhuizende Vrije geesten 
en Ontwikkelde stedelingen bij nieuwbouw komt in alle verhuisstromen, zij het in mindere mate, terug. De grote 
toename in het aandeel Vrije geesten en Ontwikkelde stedelingen dat naar nieuwbouw verhuist, heeft naar grote 
waarschijnlijkheid te maken met de veranderingen in het aanbod van (en vraag naar) nieuwbouwwoningen. De 
Stripheldenbuurt en de wijk Noorderplassen zijn rond 2005-2006 gebouwd en hebben veel dynamische families 
getrokken. De verschillende wijken in Almere poort zijn voornamelijk vanaf 2009 opgeleverd en trekken, naast veel 
Vrije geesten en Ontwikkelde stedelingen, ook relatief veel Knokkers.

3  Huishoudens kunnen afhankelijk van hun consumptiegedrag, financiële omstandigheden en huishoudsamenstelling onderverdeeld worden naar verschillende 
Experian profielen.Experian deelt huishoudens in naar de volgende profielen: A: Vrije geesten, B: Ontwikkelde stedelingen, C: Knokkers, D: Dynamische 
families (H), E: Modale burgers, F: Succesvolle gezinnen (H), g: traditionalisten, H: landelijk gezinsleven (H), I: Welgestelden (H), J; pensioengenieters. 
Experian profielen met een hoge maatschappelijke status en/of een hoog inkomen zijn weergegeven met de verwijzing ‘H’ achter het profiel.
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DOORStROOM NAAR NIEUWBOUW

Doorstoom in Almere wordt voor een groot deel bepaald door het toevoegen van nieuwbouwwoningen aan de 
stad. Zo komt ongeveer tweederde van de instromers in nieuwbouwwijken uit Almere en dan met name uit wijken 
binnen een straal van zeven km van de nieuwbouwwoning.

gemiddeld genomen is nieuwbouw in trek bij Almeerse autochtone gezinnen tussen 30 en 40 jaar. Stadsdeel 
poort trekt veel starters uit Almere.

In de woningen die achtergelaten zijn door de verhuizers naar de nieuwbouw, vestigen zich relatief veel jonge (al-
lochtone) alleenstaanden. Ook zijn huishoudens vaak jong (<30 jaar) en/of een eenoudergezin.
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Op basis van informatie over huishoudens die in de periode 2002-2012 naar, binnen of vanuit Almere verhuisd 
zijn, kan het volgende geconcludeerd worden over veranderingen in motieven om te verhuizen:

•	  Het aantal verhuisbewegingen van twee typen huishoudens die binnen Almere verhuizen, ontwikkelen zich ver-
schillend over de periode 2002-2012. 

•	  Het aantal verhuisbewegingen van huishoudens die als eenheid van een woning in Almere naar een andere 
woning in Almere verhuizen, neemt vanaf 2003 af. Van dit type verhuizende huishoudens, de doorstromers, kan 
aangenomen worden dat veel van hen verhuizen omdat ze mooier of  ‘meer passend bij de levensfase’ willen 
gaan wonen.

•	  Het aantal verhuizingen van huishoudens waarbij een deel van het oude huishouden in de oude woning blijft 
wonen, blijft door de jaren heen min of meer constant. Dit tweede type huishoudens, met de naam (semi-) 
starters,  bestaat bijvoorbeeld uit jongeren die het ouderlijk huis verlaten of (ook oudere) personen die na een 
scheiding het  huishouden verlaten. Van huishoudens die op deze manier verhuizen, kan aangenomen worden 
dat zij zich op een bepaald moment min of meer gedwongen voelen om te verhuizen. 

•	  terwijl het aantal verhuizingen van doorstromende huishoudens, vertrekkende en zich vestigende huishoudens 
door de jaren heen afneemt, blijft het aantal verhuisbewegingen van (semi-)starters min of meer constant. Het 
bestand geeft geen aanwijzingen van uitstel van verhuizingen na scheidingen of van jongeren die later het huis 
verlaten.   

De hierboven beschreven verhuisbewegingen geven het beeld dat de balans tussen huishoudens die in zijn geheel 
verhuizen en huishoudens die een deel van het huishouden bij hun verhuizing achterlaten verandert. Huishoudens 
lijken over de periode 2002-2012 relatief vaker te verhuizen vanwege veranderingen in huishoudsamenstelling.

Het aantal verhuisbewegingen naar nieuwbouwwoningen in Almere loopt vanaf 2002 tot aan 2009 min of meer 
synchroon met het jaar van oplevering van de woning. In 2009 treedt hier een (beperkte) kentering in op, het aantal 
verhuisbewegingen naar nieuwbouwwoningen (zonder onderscheid tussen koop en huur) begint wat achter te lo-
pen bij oplevering. Door de jaren heen wordt ongeveer zeven van de tien nieuwbouwwoningen gevuld door Almeer-
se doorstromende of (opnieuw) startende huishoudens. Dit aandeel neemt door de jaren heen licht af (2002: 70%, 
2012: 64%). De verhouding tussen doorstromende en (opnieuw)startende huishoudens verandert. In 2002 werd 
een kleine helft van de nieuwbouwwoningen gevuld door doorstromende huishoudens, in 2012 geldt dat voor ruim 
een kwart. Het aandeel nieuwbouwwoningen dat door startende of opnieuw startende huishoudens gevuld wordt, 
neemt door de jaren heen toe van een kwart in 2002 tot een krappe vier op de tien in 2012.

veranderingen in verhuismotieven
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In Nederland is in 2012 de armoede, net als in 2011, opnieuw toegenomen. De stijging was in Nederland het 
grootst bij bijstandsontvangers en niet-westerse allochtonen. Almere valt buiten de top 10 van gemeenten met de 
hoogste armoedepercentages, maar telt door haar omvang toch veel armen; tussen de 13.000 en 15.000. 

Wat betreft inkomen staan de Almeerse huishoudens er wat beter voor dan gemiddeld in Nederland. Dat geldt voor 
de afgelopen vijf jaar. De Almeerders hebben een gemiddeld besteedbaar jaarinkomen van €35.000. Voor Neder-
land is dat € 34.300. ten opzichte van andere grote steden hebben alleen huishoudens in Haarlemmermeer en 
Zoetermeer een hoger gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen.

In Almere valt op dat er sprake is van relatief veel tweeverdieners. Almere is vergelijkbaar met nieuwe steden als 
Zoetermeer en lelystad. 

Het grootste deel van de huishoudens in Almere heeft een inkomen in de middelste regionen van de inkomens-
schaal. Er zijn duidelijk minder huishoudens in de allerlaagste groepen dan in Nederland, maar ook net iets min-
der in de allerhoogste segmenten van de inkomensschaal.

Een opmerkelijke uitkomst uit een onderzoek onder de kwetsbare middenklasse4 is dat zij zichzelf niet als bijzon-
der kwetsbaar zien in financieel opzicht. Er blijkt bij deze groep een hoge mate van overzicht en financiële controle 
wat betreft het huishoudenbudget. Men gaat verstandig om met uitgaven en besparen op kosten als dat nodig is. 

Wel is er binnen Almere sprake van aanzienlijke inkomensverschillen tussen wijken. In wijken met het hoogste 
gemiddelde inkomen hebben huishoudens ongeveer driemaal zoveel te besteden als de huishoudens in de wijken 
met de laagste inkomens. Dit geldt met name voor de oudere wijken, zoals Staatsliedenwijk, De Werven en De 
Wierden en de centrumwijken. Het zijn tevens wijken met een hoog aandeel sociale huurwoningen.
Het verschil tussen arm en rijk is het grootst in Almere Haven, in de zogenaamde binnenring van Haven wonen re-
latief de meeste mensen met een laag inkomen. In de perifeer gelegen wijken zoals De Velden en Overgooi wonen 
zijn de inkomens hoog.

In poort zijn de huishoudinkomens relatief laag (veel jonge starters) en verschillen deze nauwelijks tussen de 
wijken. 

inkomenspositie

4 Kwetsbare Middenklasse, Stefan Metaal en Arnold Reijndorp, mei 2013
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Het aandeel minimahuishoudens in Almere komt overeen met het landelijk gemiddelde5, maar is gerelateerd aan 
wijk en leefsituatie. Vooral wijken met de oudere wijken en of wijken met veel sociale huur worden gekenmerkt 
door veel minima. Hiernaast behoren relatief veel eenoudergezinnen tot de groep minimahuishoudens.

5 CBS, RIO (2009)
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In het kader van de transitie in het sociaal domein heeft het Centraal Bureau van de Statistiek, op aanvraag van de 
grote steden in samenwerking met het Ministerie van SZW, gegevens over het gebruik van regelingen gekoppeld. 
Het gaat om het gebruik door huishoudens van een groot aantal regelingen en voorzieningen op het gebied van 
inkomen, zorg, beperkingen en deels jeugd in 2011. Het doel van de koppeling is het in beeld brengen van de mate 
van stapeling of samenloop van meerdere regelingen per huishouden. 

Het overgrote deel van de Almeerders maakt in 2011 gebruik van één of meer regelingen6. Slechts 9% maakt van 
geen enkele van de onderzochte 18 regelingen gebruik. Dit percentage is gelijk aan dat van Nederland als geheel. 
De regeling die het meest wordt gebruikt is het ‘Wettelijk eigen risico (100%)’ van de zorgverzekering, namelijk 
door 77% van de huishoudens7. Daarna volgen de toeslagen van de belastingdienst als meest gebruikte regeling, 
en met name de zorgtoeslag, waar 59% van de huishoudens gebruik van maakt. Van inkomensregelingen als WW, 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en bijstand wordt door respectievelijk 11%, 9% en 8% van de huishoudens 
gebruik gemaakt. 

De regelingen die door Almeerse huishoudens meer gebruikt worden dan gemiddeld zijn vooral bijstand en WW. 
Op de voorzieningen die meer worden gebruikt bij een gemiddeld oudere bevolking zoals WMO en AWBZ, wordt in 
Almere minder dan gemiddeld in Nederland een beroep gedaan. 

Bijna een kwart van de Almeerse huishoudens maakt in 2011 gebruik van één regeling, 28% gebruikt twee rege-
lingen en eenvijfde gebruikt er drie. Slechts 3% van de huishoudens maakt gebruik van zes of meer regelingen. Dit 
percentage lijkt niet hoog, maar het betreft in absolute termen 2.330 huishoudens. Het is belangrijk om deze groep 
goed in beeld te hebben, aangezien hier meervoudige problematiek voorkomt. Het gemiddeld aantal regelingen 
per huishouden is in Almere iets hoger (2,31) dan in Nederland als geheel (2,26), maar het verschil is klein.  

stapeling financiële regelingen

6  Het gaat om de volgende 18 regelingen en voorzieningen. Elke regeling telt één keer mee. Wajong, AO overig, Bijstand, Bijzondere bijstand, WW, WSW, Ziek-
tewet 2010, WMO huishoudelijke verzorging, AWBZ persoonlijke verzorging, AWBZ verpleging, AWBZ individuele begeleiding, AWBZ groepsbegeleiding, AWBZ 
zorg met verblijf, Speciaal onderwijs of rugzakje, toeslagen, WtCg, CER of aftrek bijzondere ziektekosten 2010, Wettelijk eigen risico (100%), WSNp.

7  Een huishouden maakt automatisch gebruik van deze regeling als het eigen risico van de zorgverzekering volledig is ‘opgemaakt’, en de overige gebruikte 
zorg wordt vergoed door de verzekering.
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Op onderwijsgebied is er een aantal positieve ontwikkelingen te melden de laatste jaren. Het aantal (zeer) zwakke 
scholen is afgenomen van twaalf op 1 januari 2012 naar twee in augustus 2013.

Ook de trend in het percentage Voortijdig Schoolverlaters is gunstig. Het percentage jongeren van 16 tot en met 22 
jaar dat geen startkwalificatie heeft, daalde van 11% in 2008 naar iets minder dan 9% in 2012.

Het opleidingsniveau op het voortgezet onderwijs in Almere blijft wat achter ten opzichte van landelijk. In Almere 
zijn er relatief minder jongeren die havo en vwo volgen dan landelijk (37% versus 45% van de scholieren in het 
derde leerjaar). De leerlingen die wel havo-/vwo-eindexamen doen, slagen minder vaak dan landelijk.  

onderwijs
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Uit de toekomstverkenning Flevoland8 blijkt dat in Almere een aantal urgente gezondheidsrisico’s bestaat. Deze 
risico’s bestaan deels op het vlak van gezonde leefstijl en gezond gedrag en deels op het vlak van mentale gezond-
heid.

Overgewicht is zowel bij de jeugd als bij volwassenen een toenemend gezondheidsrisico. Kinderen die op jonge 
leeftijd al te zwaar zijn, hebben ook in hun latere leven een grotere kans op overgewicht. Van de Almeerse kinderen 
in de leeftijd van 5 tot 6 jaar heeft 16% (ernstig) overgewicht. Opvallend is vooral een hoog percentage overgewicht 
bij kinderen in de leeftijd van 10 tot 11 jaar. Het percentage kinderen met overgewicht is in Almere iets hoger dan in 
de rest van Flevoland. Bovendien blijkt dat overgewicht bij kinderen en jongeren de afgelopen jaren in vrijwel alle 
leeftijdscategorieën is toegenomen.

Bij de volwassenen is, net als in Nederland, bijna de helft van de Almeerders te zwaar. Als sinds 1990 is een forse 
toename zichtbaar van (ernstig) overgewicht onder volwassenen. tussen 1990 en 2012 steeg het percentage van 
32% naar 51%. landelijk ligt het percentage volwassenen met (ernstig) overgewicht op 46%.

Het percentage inwoners met overgewicht neemt toe met de leeftijd. Onder senioren in Almere is het percentage 
inwoners met overgewicht nog hoger dan bij inwoners van 24 tot 54 jaar. Maar liefst 65% van de Almeerse senioren 
had in 2012 overgewicht (47%) of ernstig overgewicht (18%). landelijk heeft 59% van de senioren overgewicht en 
16% ernstig overgewicht.

OVERMAtIg AlCOHOlgEBRUIK

Alcohol is ongezond en schadelijk voor jonge mensen. Overmatig gebruik schaadt de hersenontwikkeling en an-
dere vitale organen. Ook bij volwassenen is overmatig gebruik schadelijk voor bijna alle organen van het menselijk 
lichaam.

In Almere heeft ongeveer de helft van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar recent alcohol gedronken. Dit percen-
tage is ongeveer gelijk aan het Nederlandse gemiddelde (51%). Van de Almeerse volwassenen drinkt 76% weleens 
alcohol. Bij Nederlandse volwassenen is dit 84%. Onder senioren is het percentage dat weleens alcohol drinkt 80%. 
In Nederland ligt dat percentage op 77%.

gezondheid

8 ggD Flevoland
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Drie op de tien jongeren hebben recent vijf of meer drankjes per drinkgelegenheid gedronken, het zogenoemd 
binge-drinken. Van alle 12- tot 15-jarigen in Almere heeft 30% recent alcohol gedronken en heeft zelfs 16% recent 
aan binge-drinken gedaan. De trend onder jongeren is niet dat er méér wordt gedronken, maar wel op jongere 
leeftijd. Bijna een op de tien volwassenen is een zware drinker. Voor senioren is dit een op de twintig.

SCHOFtDRUgSgEBRUIK ONDER JONgEREN

Het schoftdrugsgebruik onder jongeren in Almere is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Elf procent van de Al-
meerse jongeren geeft aan recent cannabis te hebben gebruikt. Onder jongeren in heel Nederland ligt dat percen-
tage op 8%. Mogelijke gevolgen van cannabisgebruik zijn een verminderd reactie- en concentratievermogen. Dit 
kan van negatieve invloed zijn op school- en werkprestaties. Bij het roken van cannabis komen kankerverwekkende 
stoffen vrij. Het cognitieve functioneren gaat na langdurig en intensief gebruik achteruit. Ook is er toenemend we-
tenschappelijk bewijs dat cannabis psychotische symptomen kan uitlokken, met name bij personen die hier aanleg 
voor hebben.

EENZAAMHEID

In Almere ligt het percentage senioren dat zich eenzaam (38%) of (zeer) ernstig eenzaam (11%) voelt iets hoger 
dan in Flevoland (zie tabel 3.8). Voor volwassenen zijn de percentages ongeveer gelijk aan Flevoland (33% matig 
eenzaam en 8% ernstig of zeer ernstig eenzaam). 

pROBlEMEN ROND MOBIlItEIt

Senioren ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, zicht en mobiliteit. Met name rond mo-
biliteit is het percentage senioren in Almere dat een beperking ervaart hoger dan gemiddeld in Nederland (26% 
versus 23%). Door beperkingen zijn senioren minder goed in staat om het leven op een zelfstandige manier vorm 
te geven.
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OVERStERFtE ONDER VROUWEN AAN lONgAANDOENINgEN

Opvallend in de gemeente Almere is een oversterfte van vrouwen aan longaandoeningen. In Almere sterven 50% 
meer vrouwen aan longkanker dan gemiddeld in Nederland. Ook overlijden 76% meer vrouwen in Almere aan 
COpD in vergelijking met het gemiddelde van Nederland. Beide aandoeningen zijn mogelijk gerelateerd aan roken. 
gunstig is dat het aandeel rokers onder volwassenen afneemt. Minder mensen beginnen met roken en er is een 
hoge intentie om te stoppen met roken (61% van de rokers wil wel stoppen).  



karakterschets almere94



95karakterschets almere

Voldoende werkgelegenheid is een van de pijlers van een complete stad. Een stedelijke cultuur trekt werkgelegen-
heid voor hoogopgeleiden aan, bindt zo “human capital” aan de stad en genereert mede werk voor lager geschool-
den. Dit mechanisme sluit goed aan bij de ambitie van Almere om een complete stad te worden die ecologisch, 
sociaal en economisch duurzaam is. 

De afgelopen jaren was Almere de snelste banengroeier van Nederland. De laatste tien jaar is het aantal bedrijven 
gegroeid van 8000 met 60.000 werknemers naar ruim 15.000 met 83.5000 werknemers. 
De belangrijkste sectoren waarin de actieve beroepsbevolking werkt, liggen binnen de dienstverlening. Dit betreft 
zowel commerciële sectoren als non-profitsectoren. Ondanks deze groei zijn er veel Almeerders die buiten Almere 
werken. De helft van de actieve Almeerse beroepsbevolking heeft een baan buiten Almere en heeft daardoor dage-
lijks te maken met woon-werkverkeer. De grootste groep pendelaars gaat richting Amsterdam en omgeving.

In vergelijking met gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben Almeerse pendelaars de langste reis-
tijden. De helft van hen is meer dan drie kwartier onderweg naar het werk (voor een enkele reis). De Almeerse 
pendelaars geven aan hierdoor meer stress te ervaren dan de inwoners van de andere gemeenten binnen de 
Metropoolregio. Dit heeft voornamelijk te maken met het moeten combineren van werken (met reistijd), gezin en 
vrijetijdsactiviteiten9. De tijdsdruk speelt dan ook meer bij huishoudens met kinderen dan bij alleenstaanden. Ook 
de sociaaleconomische situatie speelt een rol: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe langer de reistijden10.

Zelfstandigen zonder personeel maken een steeds groter deel uit van werkgelegenheid in Almere. In de afgelopen 
vijf jaar is het aantal zzp-ers in Almere ruim verdubbeld. Hun aandeel in de fulltime werkgelegenheid in Almere 
is gestegen van 5% in 2008 tot 11% in 2012 ( 3.059 in 2008 naar 6.946 in 2012). Het aantal nieuwe bedrijfsvestigin-
gen - sinds 2008 sterk gegroeid- is in 2012 ten opzichte van 2011 afgenomen. Het aantal bedrijfsbeëindigingen is 
in 2012 gegroeid. Van de ruim 3000 Almeerse zzp-ers die in 2008 gestart zijn, is 80% nog actief in 2012. Advisering, 
onderzoek, speciaal zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid trekken relatief veel zzp-ers. Het gemiddelde ge-
zinsinkomen van zzp-ers bedraagt €37.769. Ongeveer een kwart van de zzp-ers heeft een gemiddeld gezinsinko-
men tot €25.000, één op de drie heeft een inkomen tussen de €25.000 en €50.000, en ruim één op de vier heeft een 
gemiddeld gezinsinkomen van €50.000 of hoger. Indicatief ter vergelijking, het gemiddelde besteedbare inkomen 
per huishouden in Almere bedroeg in 2011 €35.000. In vergelijking met werknemers in loondienst komen bij zzp-
ers  vaker uitschieters in inkomen voor. Zowel naar beneden (waaronder: negatieve inkomens) als naar boven.

economie en arBeidsmarkt

9 MRA (2007): Woon-werkverkeer in Metropoolregio Amsterdam
10 MRA (2007): Woon-werkverkeer in Metropoolregio Amsterdam
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Het aandeel zzp-ers onder de Almeerse bedrijfsvestigingen is eveneens toegenomen van 24% in 2008 naar 44% in 
2012. Er zijn kortom steeds meer zzp-ers in Almere en de samenstelling van de Almeerse bedrijvigheid wordt in 
toenemende mate bepaald door de opkomst van zzp-ers. 

Bevolkingskenmerken hangen nauw samen met arbeidsparticipatie. Almere, als snel groeiende stad, kende lang 
de snelst groeiende beroepsbevolking van Nederland. De laatste jaren is deze groei afgeremd door de stagnatie 
in de nieuwbouw. Door de stijging van het opleidingsniveau binnen de beroepsbevolking in de periode 2000-2007 
kenmerkt de Almeerse beroepsbevolking zich nu uit minder laagopgeleiden en meer middelbaar opgeleiden.
De Almeerse beroepsbevolking is gemiddeld wat lager opgeleid dan landelijk. Dit komt doordat het aandeel lager 
opgeleiden en vooral ook het aandeel middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking groter is, terwijl het aandeel 
hoger opgeleiden kleiner is dan in Nederland als geheel. Wel is het aandeel hoger opgeleiden stijgend van 28,9% 
(2008-2010) naar 30,2% (2009-2011).

Relevante ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam is dat het aantal banen voor laag- en hoogopgeleiden 
tussen 2001 en 2011 toenam en het aantal banen voor middelbaar opgeleiden afnam. Daardoor is een zekere mate 
van mismatch ontstaan tussen het niveau van banen en het opleidingsniveau van de bevolking11. Deze polarisatie 
op de arbeidsmarkt is duidelijk zichtbaar in de onderstaande tabel.

Aandeel banen naar scholingsniveau in de Metropoolregio Amsterdam in 2001 en 2011:
 laag Midden Hoog
2001 25% 40% 35%
2011 28% 34% 38%

Er zijn geen cijfers specifiek voor Almere, maar het is aannemelijk dat het hier ook geldt. Er zijn in de regio theo-
retisch meer banen voor laagopgeleiden dan dat er laagopgeleiden zijn die werken of op zoek zijn naar een baan. 
Dit tekort is de afgelopen tien jaar toegenomen. Het tekort biedt de mogelijkheid in de regio voor middelbaar- of 
hoogopgeleiden of door (tijdelijke) arbeidsmigranten om de beschikbare banen voor laagopgeleiden te vervullen.

11 Rapport ‘laag opgeleiden op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio’ Amsterdam, Bureau onderzoek en statistiek Amsterdam, april 2013
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In de Metropoolregio worden de banen als volgt vervuld: 
•	  laag geschoold werk wordt voor 52% vervuld door laagopgeleiden, voor 37% door middelbaaropgeleiden en 

door 10%  hoogopgeleiden
•	  Bij banen van middelbaar niveau wordt 63% vervuld door middelbaaropgeleiden, 23% door hoogopgeleiden en 

14% door laagopgeleiden
•	  Bij banen die een hoog opleidingsniveau vereisen, wordt 81% vervuld door hoogopgeleiden, 16% door middel-

baaropgeleiden en 4% door laagopgeleiden (doorgegroeid).

De arbeidsparticipatie van de Almeerse beroepsbevolking is hoog. Er is sprake van veel tweeverdieners en men 
kan beschikken over een groot aanbod van bereikbare banen in de regio. De negatieve woon-werkbalans leidt 
echter ook tot grote stromen in het woon-werkverkeer. De huidige infrastructuur van wegen biedt vooralsnog on-
voldoende ruimte om de stad goed te ontsluiten, met dagelijkse files als gevolg. Daarnaast zijn er goede openbaar-
vervoerverbindingen binnen de stad en met de omringende regio.
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In Almere is de werkloosheid vanaf midden 2012 sterk gestegen van iets minder dan 8000 mensen naar ruim 
12000. De jeugdwerkloosheid is relatief hoog in het stadscentrum. 
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Het aantal WWB-ers in Almere is tussen 2010 en 2011 sterk gestegen. Vanaf augustus 2013 is er een lichte daling 
te zien. Het percentage WW-ers lag in januari 2013 op 5,3% en het aandeel huishoudens met een bijstandsuitke-
ring op 6%.
 

Totaal aantal cliënten WWB 2010 - 2013
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WINKElS: DE lAAtStE StAND VAN ZAKEN Op NAtIONAAl NIVEAU12 

In Nederland is de leegstand van het aantal winkelpanden in 2013 gestegen van 6,4% naar 6,9%. De regionale 
verschillen zijn hierbij groot. De modebranche levert de meeste lege panden aan, maar vult ook weer de meeste 
panden in. 2013 Blijkt bovendien het eerste jaar in deze eeuw waarin de groei van het aantal winkelmeters tot een 
halt komt. 

De totale winkelleegstand steeg vorig jaar met meer dan 1.000 panden naar ruim 15.000 leegstaande winkelpan-
den. Dat betekent een leegstandspercentage van 6,9%. 

De meeste leegstand blijkt kortdurend. Van alle leegstaande winkelpanden staat 44% minder dan een jaar leeg en 
nog eens 34% staat minder dan drie jaar leeg. Uiteindelijk staat dus slechts 22% van de leegstaande panden langer 
dan drie jaar leeg. Wat vooral opvalt is dat het aandeel panden dat langer dan een jaar leegstaat niet toeneemt, 
maar juist iets afneemt. Voor 5.665 van de ruim 14.000 panden die op 1 januari 2013 leegstonden, is dan ook dit 
jaar weer een nieuwe functie gevonden.  

Branches die veel leegstand veroorzaakten, waren de videotheken, softwarewinkels en reisbureaus. Damesmode 
was de branche met de meeste leegstaand, maar gelijktijdig ook de branche die weer de meeste panden vulde.
locatus constateert een toenemende leegstand die zich voor een groot deel regionaal concentreert. Veel leegstand 
komt van branches die door moderne technieken hun bestaansrecht dreigen te verliezen. Het positieve nieuws is 
dat de markt nog steeds haar dynamiek behoudt. Er komt veel leeg, maar er worden evengoed heel veel panden 
opnieuw ingevuld. Bovendien past de markt zich, aan de nieuwe realiteit aan. De sterke groei van het  winkelopper-
vlak is vrijwel tot stilstand gekomen. 

leegstand winkels en kantoren

12 Bron: locatus persbericht januari 2014
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AlMERE

Op 4 maart 2013 stond 9% van het winkelvloeroppervlak in Almere leeg13. Dit is het gemiddelde voor alle branches; 
levensmiddelen, verzorging, artikelen mode en luxe, vrije tijd en doe het zelf. In de centra van de stadsdelen ligt het 
percentage nog iets hoger (gemiddeld op bijna 13%), met een dramatisch hoog percentage in poort (62%). 
Zoals hierboven vermeld, is het wel zo dat leegstaande courante locaties weer sneller ingevuld worden dan win-
kels die zich op een minder gunstige locatie bevinden.  

KANtORENMARKt NEDERlAND EN AlMERE14

In Nederland stond in 2011 6,8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is 14% van het de totale voorraad. 
In Almere stond in 2011 ruim 137.000 vierkante meter kantoorruimte leeg, dat is 24% van de voorraad. 

In Almere is de zakelijke dienstverlening de grootste sector qua bezetting van de beschikbare kantoorruimte. Bijna 
de helft wordt ingenomen door deze sector. Daarna volgen overheid en overige non-profit met 30%. Ook in Neder-
land zijn dat de grootste sectoren (beide 30%). In Almere is de zakelijke dienstverlening dus sterker vertegenwoor-
digd dan op de landelijke kantorenmarkt. Bovendien groeide deze sector de afgelopen jaren, zowel landelijk als in 
Almere.   

De voorraad van de kantoorruimte in Almere maakte een sterke groei door tussen 2005 en 2008 (van 480.000 m2 
naar 570.000 m2). Sindsdien was er een lichte groei. 

In 2011 was het 575.100 m2, een daling van 0.7% ten opzichte van 2010. 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat internet een steeds grotere rol speelt in oriëntatie/aankoop van producten en 
diensten. Er is sprake van een verdere verschuiving van fysieke winkelaankopen naar internet. Eén op de drie aan-
kopen (niet dagelijkse boodschappen) gebeurt via internet; in 2009 was dat nog 23%.

13  Dit is de berekening op basis van werkelijke getallen. locatus hanteert voor de berekening van de leegstand een formule waardoor het percentage lager 
uitkomt (6,3%). Deze methodiek wordt door anderen bekritiseerd. 

14 Bron Zadelhoff, Vastgoedmonitor 2011
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In hoeverre Almeerders meedoen in de samenleving uit zich op verschillende terreinen, zoals op de arbeidsmarkt 
en binnen het onderwijs. In het onderwijs behalen Almeerders gemiddeld een relatief laag niveau. De keerzijde 
van de hogere participatiegraad van Almeerders op de arbeidsmarkt is de tijdsdruk die dat met zich meebrengt, 
waardoor werkenden minder tijd hebben voor activiteiten in de vrije tijd en in de privésfeer15. De participatie in de 
vrije tijdssfeer en de privésfeer, zoals de deelname aan culturele en maatschappelijke activiteiten, contacten met 
de familie, vrienden en kennissen, laat een wisselend beeld zien. 

Veel Almeerders zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur. 30% Heeft veel belangstelling, 60% een beetje en 10% 
niet. Muziek, film en theater scoren daarbij het hoogst. Het aandeel Almeerders dat een culturele voorstelling, 
museum en/of film bezocht over een periode van een jaar is in 2011 92%. Dat is 10% hoger dan in de vorige on-
derzoeken in 2005 en 2008. Wat betreft theatergenre scoren cabaret en musical het hoogst. In vergelijking met het 
landelijke beeld bezoeken Almeerders even vaak een museum en vaker voorstellingen, waarbij vooral het bio-
scoopbezoek een hoger bezoek kent in Almere. Het percentage inwoners dat weleens een cultureel uitstapje on-
derneemt buiten Almere is hoger dan het percentage dat daarvoor binnen de gemeentegrenzen blijft. De percenta-
ges zijn respectievelijk 73% en 59%. Een kwart van de Almeerders zegt iets te missen in het culturele aanbod. Een 
‘echt’ museum wordt dan het vaakst genoemd.  

Op sportgebied lijken Almeerders iets minder actief dan bewoners van een aantal andere grote steden. 65% Doet 
minimaal 12 keer per jaar iets aan sport tegenover 71% in de grote steden16. Hierbij zijn individuele sporten veruit 
favoriet. De meeste mensen doen sportschoolactiviteiten zoals fitness (conditie- of krachttraining) gevolgd door 
hardlopen en fietsen. Voetbal is de meest beoefende teamsport. 

De georganiseerde sport in Almere blijft overigens achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Slechts een 
kleine 20% van de Almeerders is lid van een sportvereniging. landelijk ligt dat cijfer iets onder de 30%. Net als 
in andere grote gemeenten zijn er grote verschillen tussen wijken. In de ene wijk (Vogelhorst) is 50% lid van een 
sportvereniging terwijl in andere wijken (Almere Stad Centrum en Centrum Almere Haven) de 10% niet wordt 
gehaald. Steeds meer mensen (in heel Nederland) sporten buiten verenigingsverband. Duidelijk is dat mensen 
naarmate ze ouder worden, minder gaan sporten. Kinderen sporten het meest en ouderen het minst. Rond het 14e 
à 15e levensjaar vindt een grote uitstroom plaats uit de sport. In Almere speelt daarnaast dat er relatief veel twee-
verdieners met kleine kinderen wonen. Een groep waarvoor de sportdeelname over het algemeen wat lager ligt als 
gevolg van drukke schema’s om werk en zorgtaken te kunnen combineren.

sociale samenhang en leefomgeving

15 Zie hoofdstuk 2
16 W.J.H. Mulier Instituut (2009): Sportdeelname in grote steden: een wereld van verschil?
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Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de personen behorend tot een huishouden met een lager inkomen minder 
deelnemen aan het maatschappelijke leven dan personen uit een huishouden met een hoger inkomen17. Daaren-
tegen hebben personen met een laag huishoudinkomen net zo vaak contact met familieleden en geven zij ook net 
zo vaak informele hulp als personen uit andere inkomensgroepen. Ook in Almere doen bewoners met een laag 
huishoudinkomen minder mee dan gemiddeld, zoals de tweejaarlijkse Meedoenindex laat zien18. De Meedoenindex 
is opgebouwd uit tien onderdelen die alle te maken hebben met vrijetijdsbesteding (uitstapjes, sporten, vrijwilli-
gerswerk, contacten met vrienden; mantelzorg valt er niet onder).
Naast inkomen zijn er nog vier factoren die samenhangen met meedoen. Dit zijn opleidingsniveau, leeftijd, huis-
houdsamenstelling en werksituatie. 
•	 Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer men meedoet;
•	 Senioren doen minder mee, maar ze zijn wel het meest actief in de buurt of las vrijwilliger;
•	  Alleenstaanden en eenoudergezinnen doen minder mee. Eenoudergezinnen doen in 2012 nog minder mee dan 

in 2010;
•	 Zelfstandig ondernemers scoren het hoogst op de index, arbeidsongeschikten het laagst. 

Almeerse bewoners met een laag huishoudinkomen hebben minder vaak contact met familie dan inwoners met 
een hoger huishoudinkomen. In tegenstelling met het landelijke beeld geven Almeerders met een laag inkomen 
echter juist vaker mantelzorg dan andere inkomensgroepen. tevens gaan zij vaker naar een buurthuis en zijn zij 
daarnaast even vaak lid van een vereniging of een club (behalve van sportclubs). 

participatie en meedoen met maatschappelijke activiteiten laat sociale verbondenheid in de Almeerse samenleving 
zien. Ook het onderhouden van contacten met andere bewoners speelt daarbij een rol. Kennen buren elkaar? Is er 
sprake van saamhorigheid? Hoe gaan mensen met elkaar om? Voelen bewoners zich thuis in hun buurt? Samen 
geven deze aspecten een beeld van de sociale samenhang, oftewel sociale cohesie. De vergelijkende score voor 
sociale cohesie laat zien dat in Almere minder sprake is van sociale cohesie dan in een aantal andere grote steden. 
De sociale cohesie scoort een 5,7 op een schaal van 0 (weinig) tot 10 (veel). Dat is iets lager dan het gemiddelde 
voor de 100.000+ gemeente, namelijk. 5,9. Deze score is wel gestegen ten opzichte van 2009. 63% Van de Almeer-
ders is overigens gehecht aan de eigen buurt. In Haven is die gehechtheid het grootst (69%). In Stad Centrum het 
kleinst (41%). Ook in poort is de ervaren binding met de wijk (nog) relatief laag maar zijn bewoners  het meest 
positief gestemd over hoe de wijken zich in de toekomst zullen ontwikkelen. 

17 Centraal Bureau voor de Statistiek (2010): Sociaaleconomische trends. Minder sociale participatie door personen met weinig inkomen.
18 gemeente Almere (2011): Almere in de peiling 2010
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Een afname van sociale cohesie wordt door veel professionals gezien als een kenmerkend probleem van het 
huidige Almere. Uit een onderzoek onder de kwetsbare middenklasse19 komt echter naar voren dat binnen de 
onderzochte wijken sprake is van een hoge mate van sociale cohesie. Het blijkt dat de mate van cohesie niet zozeer 
samenhangt met woonduur, maar meer te maken heeft met een sfeer waarin men gelijkgestemde bewoners her-
kent en verwelkomt. Deze herkenning vindt voornamelijk plaats op basis van gedrag en houding. 

19 Kwetsbare Middenklasse, Stefan Metaal en Arnold Reijndorp, mei 2013
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De leefbaarheid, volgens de landelijke leefbaarometer 2012, is in Almere overwegend matig positief tot zeer po-
sitief. In kleine subgebieden is de leefbaarheid matig. Een negatief label is toebedeeld aan een klein deel van een 
wijk in Haven. 

De Almeerders zelf beoordelen de leefbaarheid in hun buurt en de woonomgeving met een ruime 7. De mening 
over de verloedering van de fysieke woonomgeving heeft zich tussen 2009 en 2011 gunstig ontwikkeld, al blijven de 
grootste ergernissen in de buurt wel de rommel en hondenpoep op straat.   

leefBaarheid
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Het aantal door de politie geregistreerde incidenten in Almere ligt lager dan in een aantal andere grote steden, 
maar hoger dan het landelijk gemiddelde. Bewoners voelen zich in Almere echter vaker onveilig dan elders in 
Nederland. Onveiligheidsgevoelens hangen samen met overlast van groepen jongeren, de netheid van de buurt en 
mate van sociale samenhang in de buurt, die laag gewaardeerd wordt.

Ook zou er een relatie kunnen zijn met het aantal woninginbraken, een al jaren hardnekkig probleem. Het aantal 
inbraken per 1000 woningen verdubbelde bijna tussen 2009 en 2012, namelijk van 12 naar 22 per 1000 woningen. 
 

criminaliteit en veiligheid
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In de behandelde thema’s zijn diverse trends en ontwikkelingen genoemd. In deze paragraaf zullen de best zicht-
bare trend worden geordend naar de aannemelijke tijdvakken waarover zij de stad zullen beïnvloeden.

De eerste driver van de trends in Almere is de economische crisis. De crisis heeft de ontwikkeling van de woning-
markt en de lokale economie sterk beïnvloed en zal naar verwachting nog enige tijd voelbaar zijn. Denk hierbij aan 
de dalende gemiddelde woningwaarde bij verkopen, de stagnatie en krimp van de ontwikkeling van banen en de 
voor de gemeente niet onbelangrijke stagnatie van gronduitgiften sinds 2009. De crisis heeft via de woningmarkt 
ook de bevolking beïnvloed. Zo is het aantal verhuizingen sterk afgenomen. Ook is de bevolkingsgroei teruggelo-
pen doordat de stagnatie van de woningmarkt de instroom van nieuwe Almeerders heeft beperkt. Deze afname is 
sterk gerelateerd aan de beperkte aantal nieuwbouw die de afgelopen jaren is gerealiseerd.
Hiernaast heeft de invloed van de crisis in de economie ook geleid tot het oplopen van de werkloosheid, doordat 
mensen hun banen kwijt zijn geraakt. En uiteraard is daardoor het aantal mensen dat met een uitkering rond 
moeten komen de afgelopen jaren gegroeid. Naast de druk die deze toename op de gemeentelijke middelen heeft 
geplaatst, zijn ook meer mensen geconfronteerd met armoede. Hoewel de crisis op vele plaatsen in Almere voel-
baar was, is het bij lange na niet een alles bepalende gebeurtenis. 

Op de regionale arbeidsmarkt is een polarisatie zichtbaar waarbij er relatief meer banen voor hoog- en laagopge-
leiden beschikbaar zijn gekomen ten koste van banen voor middelbaar opgeleiden. Ook de opkomst van de een-
manszaak of ZZp-er is in Almere sterk zichtbaar. Zelfs tijdens (of dankzij) de crisis is deze trend de afgelopen jaren 
versterkt. Door deze nieuwe vorm van werk verschuift de locatie van werk ook vaker van de traditionele werkloca-
ties naar de woonwijken. Of er een relatie is tussen de leegstand van panden op de traditionele werklocatie is niet 
duidelijk, maar wel aannemelijk.

De plaats waar gewinkeld wordt is ook ingrijpend veranderd de afgelopen jaren. De internet handel is enorm ge-
groeid en versterkt door de crisis en de leegstand van winkels is toegenomen. 

Een van de sterkste trends in Almere is de natuurlijke verandering van de demografische kenmerken van de be-
volking. Zo is elk wijk in Almere bezig om te veranderen van de jonge familie new town tot een gevestigde suburb. 
Naarmate huishoudens ouder worden, verlaten jongvolwassenen de woning, blijven er vaker empty nesters achter 
of scheiden mensen om als alleenstaanden (met of zonder kinderen) verder te gaan. 
Het gevolg van deze persoonlijke levensfasen is minder en gemiddeld oudere inwoners per woning. 

Beschouwing
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Dit natuurlijke verloop is in Almere sterk zichtbaar dankzij de ontstaansgeschiedenis van de stad. De verandering 
van de bevolking beïnvloedt de vraag naar het type voorzieningen (verschuiven van basisschool naar zorgvoorzie-
ning) en ook het draagvlak voor voorzieningen aangezien het aantal ‘klanten’ afneemt.

Een ouder wordende bevolking heeft ook gevolgen voor de zorgbehoefte in de stad, aangezien jongere mensen 
relatief minder zorgbehoeften hebben. Het is daarom aannemelijk dat de zorgbehoefte in Almere over de komende 
30 jaar zal stijgen naarmate het aandeel inwoners van 70 jaar en ouder toeneemt. Hier tegenover zal de eigen 
kracht van de bevolking ook in de komende 30 jaar toenemen. Deze trend is dankzij de relatief grotere investering 
die oudere inwoners (45 – 70 jaar) in participatie in de maatschappij plegen.

Er lijken dus drie soorten trends te zijn. De langetermijndemografische-ontwikkelingen die de wijken van Almere 
tot 50 jaar na oplevering zullen beïnvloeden. De mediumtermijnveranderingen in de economie. En tot slot de hope-
lijk kortetermijngevolgen van de economische crisis. 
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staat van de stad 2014 
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kenmerken

Inwoners 

Almere Buiten kenmerkt zich door haar groene raamwerk met middenin het stadsdeel het parkgebied Meridiaan 
en aan de rand de uitgestrekte oostvaardersplassen. De evenaar vormt de ruggengraat waarlangs economische 
activiteiten een plaats hebben gekregen. Buitenmere en Doemere vormen de huiskamer van Almere Buiten: de 
plek waar bewoners hun boodschappen en grotere aankopen kunnen doen en een plezierige tijd doorbrengen.

In Almere Buiten wonen ruim 55.000 inwoners (28% van de Almeerse bevolking) die ongeveer 22.000 huishoudens 
vormen. er wonen veel gezinnen met kinderen, het aandeel 45-minners is groter dan gemiddeld in Almere en het 
aandeel senioren is laag. In Buiten is 29% van de bewoners van niet-westerse komaf. Dit is gelijk aan het Almeers 
gemiddelde. De meeste niet-westerse allochtonen wonen in de oostvaardersbuurt (39%), de eilandenbuurt (36%) 
en de regenboogbuurt (33%). 

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen ligt in Almere Buiten op het Almeers gemiddelde, met enkele 
uitschieters naar boven en beneden op buurtniveau. De bewoners van sieradenbuurt hebben het hoogste gemid-
delde inkomen. Het inkomen is gemiddeld het laagst in Centrum Buiten, gevolgd door de Molenbuurt, Bouwmees-
terbuurt en Indische Buurt. Van de Almeerse ‘top-8’- lijst met de hoogste percentages minima liggen er twee in 
Buiten: Centrum en de Molenbuurt (beiden 24%). 

Buitenaren wonen over het algemeen prettig in hun buurt. Het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid en de 
woonomgeving lag in 2009 met respectievelijk een 7,1 en 7,2 op het Almeers gemiddelde.

In termen van leefstijlen wonen in Almere Buiten relatief veel Dynamische families met name in de sieraden- en 
stripheldenbuurt, maar ook in delen van de oostvaardersbuurt, eilandenbuurt en regenboogbuurt. Verder zijn 
vooral succesvolle gezinnen, Traditionalisten en Modale Burgers vertegenwoordigd. Dit is ook in Almere als geheel 
het geval. Knokkers wonen vooral in het centrum van Buiten.

MeeDoen

Het aandeel vroegtijdig schoolverlaters (16 t/m 22 jaar) is de laatste jaren sterk gedaald en is nu, met 8%, het laag-
ste van alle stadsdelen. Het aandeel niet-werkende werkzoekenden lag op 1 januari 2013 op 6,2% en was daarmee 
gelijk aan het Almeers gemiddelde. 
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Buitenaren blijken goed te scoren op de zogenaamde meedoenindex, die een beeld geeft van lidmaatschap van 
(sport)clubs, vrijwilligerswerk en het maken van uitstapjes.

VoorzIenIngen

Almere Buiten huisvest een aantal stadsbrede voorzieningen: de Penitentiaire Inrichting, de TBs-kliniek en woon-
voorziening nusantara voor Indische ouderen. Almere Buiten kenmerkt zich daarnaast door multi-religiositeit in 
het voorzieningenaanbod. sinds 1984 zijn de rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse kerk gevestigd in kerk-
gebouw “De Drieklank”. In 2004 is de vereniging omar Ibn Al Khattab opgericht in Almere Buiten; de vereniging 
bouwt nu een nieuwe moskee aan de evenaar. Het afgelopen jaar zijn ook de Van Hanh Pagode voor Vietnamese 
boeddhisten en de Hindoeïstische tempel in aanbouw genomen. Beide gebedshuizen trekken gelovigen uit het hele 
land.

ook het onderwijs in Buiten is divers. Van reguliere basisscholen en basisscholen met een bijzondere signatuur zo-
als Montessori, tot voortgezet onderwijs (oostvaarders-, Buitenhout College, Montessori Lyceum, Pro) en de roC 
van Flevoland en roC ToP. Het aanbod aan buitensportvoorzieningen sluit niet aan bij de behoefte en blijft achter 
bij het aantal inwoners in Almere Buiten. er is één voetbalclub gevestigd, één tenniscomplex, een handboogvereni-
ging en een hippisch centrum.

eConoMIe

Uniek aan Almere Buiten is de economische bedrijvigheid en de economische structuur. In bedrijventerrein De 
Vaart bevindt zich veel werkgelegenheid, met name in de zware industrie. Het gebied Buitenvaart is een (glas)tuin-
bouwgebied en daarnaast zijn er andere binnenstedelijke bedrijventerreinen zoals Poldervlak en binnenstedelijke 
bedrijventerreinen de rederij en de stripmaker. Het aandeel zzp’ers in het stadsdeel is opvallend hoog; 14% van 
de Buitenaren is zzp’er tegenover 11% in Almere als geheel. In een aantal buurten is het ondernemerschap zelfs 
bijzonder hoog: in de sieradenbuurt is 65% van de fulltime-werkenden een zzp-er. 

De megastores in Doemere en het winkelcentrum Buitenmere vormen samen het centrum van Almere Buiten. Het 
centrum is op dit moment sterk in. De ambities voor het centrum komen later in deze karakterschets terug.  
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IMAgo: groen, rUIMTe en ArCHITeCTUUr en een CenTrUM In onTwIKKeLIng

Almere Buiten wordt door de eigen bewoners beleefd als een groen stadsdeel aan de rand van de oostvaarders-
plassen en het Kotterbos. Het groen is ingepast tussen buurten (Meridiaan, Polderpark), loopt als groen lint door 
buurten heen (groene Loper en groene wig in de regenboogbuurt) en omlijst verschillende woonprojecten in de 
stripheldenbuurt. Almere Buiten is waar Almere om bekend staat: ‘groen en ruimte’. De groene kwaliteit en diver-
siteit aan groen dragen sterk bij aan de identiteit van Almere Buiten. 

Daarnaast is de architectuur een bijzonder kenmerk voor Almere Buiten. De twaalf buurten van Almere Buiten 
zijn van west naar oost ontwikkeld. ze laten de ontwikkeling van 25 jaar stedenbouw en architectuur in nederland 
zien. De gemiddelde aandacht voor het ontwerp van sommige buurten is groter dan in andere wijken van Almere. 
zo hebben de nieuwste buurten van Buiten, de stripheldenbuurt en de sieradenbuurt, een aantal unieke kwalitei-
ten. De eilandenbuurt-zuid kenmerkt zich door het gewilde wonen. De Buitenkans in de stripheldenbuurt is een 
bijzondere, ecologische woonbuurt. eerder al vestigde de regenboogbuurt de aandacht op zich, met zijn veelkleu-
rige karakter. Daar staat tegenover dat het woonaanbod zelf weinig divers is. 64% Van de woningen is rijenwoning 
en maar 17% is meergezinswoning. er zijn dus weinig appartementen en villamilieus in vergelijking met andere 
stadsdelen. 

wanneer Almeerders die niet in Almere Buiten wonen wordt gevraagd naar het imago van Buiten, dan noemen zij 
relatief vaak de eenzijdigheid van woonbuurten en het niet rooskleurige beeld dat zij hebben van het centrum van 
Buiten.

LeeFBAArHeID en VeILIgHeID

In een aantal buurten wordt de leefbaarheid minder positief beoordeeld: Centrum Buiten, de Molenbuurt, Bouw-
meesterbuurt en eilandenbuurt (wijkpeiling 2009). Dit zijn ook de buurten waar relatief veel kwetsbare huishou-
dens wonen en waar een integrale wijkaanpak of leefbaarheidsaanpak van kracht is.

Het rapportcijfer dat Almeerders geven voor de veiligheid in hun woonomgeving ligt in Buiten met 6,7 iets boven 
het Almeers gemiddelde (veiligheidsmonitor 2011). Centrum Buiten, Molenbuurt en Bouwmeesterbuurt weken 
hier in 2009 in negatieve zin van af, met rapportcijfers van een 5,5, 6,0 en 6,0 (wijkpeiling 2009). 
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Daarnaast is bewoners gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen. Dit percentage ligt in Centrum Buiten en de 
Molenbuurt het hoogst met respectievelijk 38% en 37%. De stripheldenbuurt en sieradenbuurt (die in het on-
derzoek zijn geclusterd) hebben de meest positieve score op leefbaarheid en veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat 
leefbaarheidsincidenten en de gevoelens die sociale overlast en fysieke verloedering oproepen met name invloed 
hebben op de veiligheidsbeleving en niet zozeer het aantal misdrijven. over een aantal maanden verschijnen de 
resultaten van de wijkpeiling 2013, die duidelijk zullen maken hoe de leefbaarheid en veiligheid in Almere Buiten 
op dit moment worden beoordeeld.

Uit de in 2013 verschenen Leefbaarometer blijkt dat Almere Buiten over het algemeen goed scoort en dat er in 
een paar kleine gebieden binnen de Bouwmeesterbuurt en Centrum Buiten sprake is van een matige leefbaarheid. 
Deze gebieden zijn in de loop der jaren in omvang afgenomen. 
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DeMogrAFIsCHe onTwIKKeLIngen

De leeftijdsopbouw gaat de komende decennia veranderen. Het aantal jongeren neemt af en stabiliseert rond 
het jaar 2030. Het aantal 20-64-jarigen zal vanaf 2020 langzaam gaan afnemen. Daarentegen neemt het aantal 
65-plussers logischerwijs toe. Van 4.000 nu naar 10.000 in 2040 (dit is procentueel van 7% naar 20% van de bevol-
king). De kortere termijn, tot 2020, laat een gematigde ontwikkeling zien: het aandeel 0-24-jarigen zal afnemen 
van 36% naar 33%. ondanks de daling blijft het een grote leeftijdsgroep. De volwassen bevolking tussen de 25 en 
64 jaar blijft in percentage gelijk en het percentage 65-plussers stijgt van 7% naar 10% in 2020. Door de vergrijzing 
zal er ook verdunning optreden. Dat wil zeggen dat het gemiddeld aantal personen per huishouden zal dalen van 
2,63 naar 2,56 in 2020 en op de lange termijn naar 2,4 in 2040. 

op buurtniveau betekent dit dat in de oudere wijken de traditionele bewonersgroep ‘gezinnen’ inmiddels in aantal 
afneemt en dat er andere huishoudentypen in beeld komen. De kinderen van de jaren ‘80 en ‘90 gaan op zichzelf 
wonen en hun ouders gaan nadenken over hun oude dag. Dit brengt bijvoorbeeld de vraag met zich mee hoe Bui-
tenaren op een prettige manier oud kunnen worden in hun woning of buurt en in Almere Buiten. 

groeIenDe soCIALe sTrUCTUren

Het gebiedsteam ervaart een groeiende betrokkenheid van bewoners en ondernemers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het groeiende aantal aanvragen voor het wijkbudget: van 27 toegekende aanvragen van bewoners in 2008 tot 40 
in 2012. In Almere Buiten wordt na Almere Haven het meeste wijkbudget uitgegeven per inwoner. ook het aantal 
Buitenaren dat vanwege hun inspanningen voor hun buurt en stadsdeel is genomineerd als Buitengewone Buiten-
aar groeit snel: van 7 personen in 2008 tot 72 personen in 2013. Daarnaast is er een lichte stijging in het aantal 
bewoners dat deelneemt aan de traditionele bijeenkomsten die georganiseerd worden. In Almere Buiten is wAAKs 
als eerste uitgerold. Hondeneigenaren zijn de actieve ogen en oren in maar liefst vijf buurten.

In de onderzoeksdata over de gehechtheid van Buitenaren aan hun buurt komt de betrokkenheid echter minder tot 
uitdrukking. Deze gehechtheid is het laagst van alle Almeerse stadsdelen: 56% van de Buitenaren is gehecht aan 
hun buurt tegenover 63% van de Almeerders als geheel. Hoe kan dit worden verklaard? Komt dit doordat Almere 
Buiten relatief veel nieuwe buurten kent ten opzichte van Almere stad en Almere Haven? of doordat Buitenaren 
juist kiezen voor een levensstijl met comfort en “easy living” als basis en minder gericht zijn op hun directe omgeving? 

trenDs en ontwikkelingen
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eFFeCT VAn De CrIsIs oP De Inwoners, BeDrIjVen en DooronTwIKKeLIng VAn HeT sTADsDeeL

De woningmarkt in Almere Buiten ondervindt net als in andere stadsdelen hinder van de crisis. De gemiddelde 
verkoopprijs is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald (in totaal circa € 22.000 in de periode 2010-2013). Het aantal 
verkopen lag in 2010, 2011 en 2012 rond de 440, maar valt in 2013 aanzienlijk lager uit, waarschijnlijk rond de 360. 
De cijfers voor Almere Buiten wijken overigens niet sterk af van die van Almere stad. In Almere stad is het aan-
tal verkopen sneller gedaald, maar de prijsdaling wat kleiner dan in Buiten. In Almere Haven is de woningmarkt 
redelijk stabiel. 
Met Almere Poort en Hout is geen vergelijking mogelijk vanwege de kleine aantallen verkochte woningen in deze 
gebieden. 

een zorgelijk signaal, dat ook uit de andere stadsdelen komt, is dat driekwart van de mensen die een woning 
verkoopt hier verlies op lijdt. Deze mensen hebben hun woning kunnen of moeten verkopen en ondervinden daar 
in meer of mindere mate de financiële consequenties van. Daarnaast is er een groep die wel wil, maar niet kan 
verkopen vanwege een potentiële restschuld of gebrek aan potentiële kopers, met alle spanningen en problemen 
van dien. 

De crisis beïnvloedt niet alleen de woningwaarde, maar ook de omzet van bedrijven en winkels. In het Centrum van 
Almere Buiten is de winkelleegstand in de afgelopen jaren toegenomen en de potentiële verhuurbaarheid afgeno-
men, waardoor ook de herontwikkeling is vertraagd. De bestedingen in winkels namen af door de crisis, door een 
stijgend aantal internetverkopen, invoering van betaald parkeren en door de uitstraling van het winkelcentrum in 
ontwikkeling. Het centrum wordt niet ervaren als aantrekkelijk winkelgebied. en daarmee ook niet als natuurlijke 
ontmoetingsplek. De vertraging in de herontwikkeling van Centrum Buiten heeft veel impact op bewoners, bezoe-
kers en ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat het imago en de identiteit van Almere Buiten sterk worden geasso-
cieerd met de beelden die Buitenaren en Almeerders hebben van het stadsdeelcentrum. Dit vormde de aanleiding 
om begin dit jaar met een groot aantal bij het Centrum betrokken partijen en bewoners aan de slag te gaan en 
ervoor te zorgen dat er meer dynamiek in het Centrum komt. ook de fysieke aantrekkelijkheid is een belangrijk as-
pect. De samenwerking heeft als gezamenlijk motto het “samen Creëren van ons Buiten Thuis”. ook op het gebied 
van veiligheid wordt intensief samengewerkt; het winkelcentrum is gecertificeerd in het kader van het keurmerk 
veilig ondernemen. Komend jaar moeten de acties op gebied van beheer, veiligheid, gastvrijheid, communicatie en 
marketing samenkomen in afspraken over centrummanagement tussen gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren. 
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De ontwikkeling van de Meridiaan loopt achter de oorspronkelijke planning. De Buitenplaats, onderdeel van de 
plannen, is inmiddels wel in ontwikkeling en het verbindende wandelpad naar de evenaar wordt aangelegd. op 
de evenaar is weliswaar het wandel-skate pad van oost naar west doorgetrokken, maar de playgrounds in het 
westelijk deel en (nog) niet gerealiseerd. De evenaar biedt aan de oostkant wel alle gelegenheid voor sport en 
beweging met sportkooien voor tennis, voetbal en basketbal. De vertraging is ook herkenbaar in de Indische buurt. 
De nieuwbouw staat hier niet stil. er heeft wel een verkleuring in het programma plaatsgevonden. Deze strook, 
grenzend aan de evenaar, wordt langzaam maar zeker rijker aan woningen, maatschappelijke en religieuze voor-
zieningen en bedrijvigheid. 

DooronTwIKKeLIng (BUITen)VAArT

op bedrijventerrein De Vaart, dat tot knooppunt is benoemd in de Agenda van de stad, is een pilot gestart met 
betrekking tot beheer, onderhoud, revitalisatie en positionering van het bedrijventerrein. De VBA heeft een startdo-
cument opgesteld en aangeboden aan de wethouder. De aanbevelingen voor een hernieuwde samenwerking op De 
Vaart worden voorgelegd aan het college  en vormen de basis voor vervolgoverleg en het maken van afspraken.

In Buitenvaart loopt het traject ‘De Vaart erin!’. Dit is een aanzet voor een duurzame gebiedsontwikkeling. on-
dernemers zijn op zoek naar oplossingen om de toenemende concurrentie binnen de tuinbouw te compenseren. 
Verschillende ondernemers balanceren op het randje van de afgrond en kunnen hun bedrijf maar met moeite 
draaiende houden. om hun bedrijfsvoering weer gezonder te maken, denken zij aan andere agrarische bestem-
mingen en een sterkere verbinding met de bewoners van Buiten. “onze” is een treffend voorbeeld van de transitie 
die gaande is. In dit initiatief kunnen particulieren en ondernemers (restaurants) een aantal m2 onder glas huren 
om hier (inheemse) groenten te telen of biologisch, kleinschalig te kweken. Hieraan nemen inmiddels bijna 100 
huishoudens deel. waar mogelijk wordt samengewerkt met  ondernemers van De Vaart.

In 2014 verwachten wij de start van concrete initiatieven of het uitwerken van business cases. Daarnaast bestaat  
Kom in de Kas, een jaarlijks dagevenement dat bestaat uit kennismaken met telen, groenten en een mooie fiets-
tocht. Dit kan mogelijk uitgroeien tot een weekendevenement, Buitenvaart heeft de potentie om een Floriade-icoon 
te worden.

Voor Buitenvaart wordt dit jaar een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
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IMAgo

Het verbeteren van het imago blijft één van de belangrijkste opgaven voor Almere Buiten. De bewoners van Almere 
Buiten waarderen hun stadsdeel. Voor bewoners van andere stadsdelen is dat in veel mindere mate het geval. zij 
associëren Almere Buiten te vaak met het in ontwikkeling zijnde Centrum Buiten en de ongemakken die daar bij 
horen en met de vermeende eenzijdigheid van een aantal buurten. Buitenaren ervaren en benoemen de kwalitei-
ten van hun stadsdeel (groen, ruimte, architectuur), maar zien Centrum Buiten ook niet als hun huiskamer. er ligt 
daarom een belangrijke opgave om de kwaliteiten van Almere Buiten onder andere met communicatie en marke-
ting beter voor het voetlicht te brengen en Almeerders deze te laten ervaren. 

VoLTooIen VoorzIenIngen 

een aantal voor het stadsdeel belangrijke voorzieningen is onder andere door de economische crisis nog niet tot 
een afronding gekomen, terwijl dat in de oorspronkelijke planvorming wel was voorzien. Het gaat om het creëren 
van het huiskamergevoel en afronden van de herontwikkeling van Centrum Buiten, de ontwikkeling van sportpark 
Buitenhout als belangrijke buitensportlocatie, de Meridiaan als centraal gelegen aantrekkelijk park en de Indische 
buurt centraal gelegen aan de evenaar met voorzieningen en woningbouw. 

Terwijl in bovenstaande projecten naar realisatie en afronding wordt toegewerkt, dienen zich ook nieuwe opgaven 
aan. Almere Buiten is een levendig stadsdeel waar allerlei nieuwe initiatieven en netwerken vorm krijgen. we zien 
hierbij een belangrijke plek voor groene initiatieven van bewoners en ondernemers. Mensen maken de stad en ver-
groening draagt bij aan welbevinden en identiteit. De growing green Cities-ambitie van Almere past naadloos bij 
de kwaliteiten van Almere Buiten en het thema extra-Vert van het centrum. om de jongeren aan hun stadsdeel te 
binden, zoeken we naar mogelijkheden om Almere Buiten voor hen interessant te houden en ondersteunen we hun 
initiatieven waar mogelijk. Doemere biedt wellicht mogelijkheden om voorzieningen voor jongeren te realiseren, 
bijvoorbeeld een indoor skatepark.

een voor Almere Buiten interessante ontwikkeling is die van nobelhorst. Hier zijn inmiddels de eerste woningen 
opgeleverd. waar de ontwikkeling van Almere Poort nauwelijks effect op de woningmarkt in Almere Buiten bleek 
te hebben, kan het nabijgelegen nobelhorst wel van invloed zijn. Anderzijds biedt het ook kansen om de bewoners 
van nobelhorst, waar nog weinig voorzieningen zijn, aan Almere Buiten te binden.

opgaven
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neTwerKen VersTerKen

Het belangrijk als jong stadsdeel te investeren in de ontwikkeling van sociale structuren en netwerken. De reden 
hiervoor is tweeledig: er wonen enerzijds veel mensen pas kort in hun buurt en er wonen anderzijds veel gezinnen 
die primair bezig zijn met het opvoeden van kinderen, carrière maken en het betalen van de maandlasten. Daarom 
is de gemeente in Buiten gestart met verschillende tradities, waarbij bewoners, ondernemers en partners elkaar 
kunnen ontmoeten, informatie kunnen halen en kunnen delen. De tradities zijn de nieuwjaarsontmoeting, de Va-
lentijnswandeling in het centrum, de zomerwandeling over de evenaar, Buurten in Buiten en al elf jaar de bewo-
nersplatforms in het voor- en najaar. Deze tradities zetten we voort. we proberen een breder publiek te trekken en 
te binden en daarmee aan een Almere Buiten-gemeenschap te bouwen. Daarnaast proberen we in samenwerking 
met bewoners, ondernemers en partners nieuwe tradities in het leven te roepen. Hierbij zijn ook jongeren een 
belangrijke groep, als toekomst van Almere Buiten.

we willen ook graag andere culturen bij de ontwikkelingen in Almere Buiten betrekken. we kennen de wensen en 
behoeften van de Buitenaren van niet-westerse komaf echter nog onvoldoende. wat vinden zij belangrijk in hun 
woonomgeving en stadsdeel en hoe kunnen we hen betrekken bij nieuwe tradities? Het gaat om een grote diver-
siteit aan mensen en levenswijzen, waarbij het leggen van verbindingen een meerwaarde voor Almere Buiten kan 
opleveren.

InzeT oP LeeFBAArHeID en VeILIgHeID

In een aantal buurten en delen van buurten is sprake van een kwetsbare bevolking en een leefbaarheid- en veilig-
heidsproblematiek. er zijn verschillende aanpakken gestart om deze bewoners te helpen, de leefomgeving te ver-
beteren en de kracht van de buurt te versterken. Dit is telkens maatwerk, met een verscheidenheid aan projecten. 
De Integrale wijkaanpak in de Bouwmeesterbuurt is in 2008 gestart en wordt tot 2016 voortgezet. In de Molenbuurt 
loopt sinds 2009 een leefbaarheidsaanpak. Voor beide buurten is de komende jaren de uitdaging om de aanpak 
onder te brengen in de buurt en de extra inspanning en middelen af te bouwen. De wijkteams in oprichting en de 
in de buurt werkzame partners en niet in de laatste plaats de bewoners gaan hier een belangrijke rol in spelen. De 
aandacht verschuift daarbij ook van het betrekken van bewoners naar het faciliteren van hún initiatieven. 

In de Hoofdstedenbuurt (Centrum Buiten) en de eilandenbuurt is een leefbaarheidsaanpak in ontwikkeling. De 
aanpak in deze buurten blijft de komende jaren onverminderd aandacht en investeringen vragen. 
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naast inzet op veiligheid in de ‘geprioriteerde’ buurten (Centrum, Bouwmeesterbuurt en Molenbuurt) is veiligheid 
ook in het algemeen een belangrijk aandachtspunt in Almere Buiten. er gaat daarbij met name aandacht uit naar 
de thema’s jeugd en veiligheid en geweld.

De veranderingen in de bevolkingsopbouw zullen daarnaast de nodige flexibiliteit van de voorzieningen en struc-
turen in Buiten vergen. scholen moeten zich bijvoorbeeld aanpassen aan minder leerlingen. De vergrijzing in 
combinatie met de sterk in beweging zijnde zorg- en welzijnswereld vraagt om een meer flexibele woningvoorraad, 
een goed ingerichte openbare ruimte en zorgnetwerken die meer mensen ondersteunen. 

eConoMIsCHe VITALITeIT

er liggen voor Almere Buiten bijzondere kansen om de economische vitaliteit te vergroten: in Centrum Buiten, in 
Buitenvaart in combinatie met de Vaart en op de binnenstedelijke bedrijventerreinen en in de buurten. 

De bij Centrum Buiten betrokken partners en bewoners hebben een droom voor het centrum geformuleerd waar 
de komende jaren gezamenlijk naartoe wordt gewerkt: een Buiten Thuis. we werken aan een aantrekkelijk en 
gastvrij centrum, waar altijd iets verrassends gebeurt, waar bezoekers persoonlijk contact ervaren en graag 
winkelen. Met als resultaat een vitaal centrum en goed ondernemersklimaat. een belangrijke opgave daarbij is om 
alle inspanningen voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum te bundelen en met winkeliers en 
vastgoedeigenaren tot goede afspraken over centrummanagement te komen. 

op De Vaart zal de pilot uitmonden in een strategisch plan voor het gebied. Hierin komen onder meer kwaliteits-
kaart, ruimtemonitor en middelen samen. De ondernemers en eigenaren zullen samen met de gemeente uitvoe-
ring aan dit plan moeten gaan geven.

De uitdaging voor Buitenvaart is om het tuinbouwgebied, dat het in de huidige markt zwaar te verduren heeft, met 
vernieuwende vormen van ondernemerschap weer op de kaart te krijgen. er worden businesscases uitgewerkt 
waarin naar synergie en verduurzaming met De Vaart wordt gezocht, waarin het gebied recreatief aantrekkelijk 
wordt gemaakt (picknicken in de kas, bereikbaarheid met e-bikes) en waarin aandacht is voor het aantrekken van 
nieuwe agrarische functies en het doorontwikkelen van onze.
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Voor de binnenstedelijke bedrijventerreinen en in de buurten ligt de uitdaging om meer wederzijds contact te 
stimuleren. zzp’ers kunnen nadrukkelijker worden uitgenodigd om bij te dragen aan de vitaliteit van de buurten. 
Het ondernemersnetwerk evenaar, #one zet actief in op professionalisering van het ondernemersnetwerk en de 
Business2Business. Het ondernemersnetwerk evenaar kan mogelijk een goede start zijn voor ‘de vrienden van de 
evenaar’ die bijvoorbeeld beheertaken en gezamenlijke zorg voor de evenaar op zich kunnen nemen. 
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staat van de stad 2014 
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kenmerken

Ruimtelijke hoofdstRuctuuR

de eerste wijken van Almere haven werden in 1976 en 1977 gebouwd. het stadsdeel werd, met uitzondering van 
de Velden en overgooi, geheel in de jaren ’80 voltooid. daarmee is Almere haven het eerste en oudste stadsdeel 
van Almere. 

een belangrijk kenmerk van Almere haven is het kleinschalige, het dorpse karakter van het stadsdeel. karakte-
ristiek voor Almere haven is de stedenbouwkundige hofjesstructuur uit de jaren ’70. deze bewust vorm gegeven 
kleinschaligheid met naar binnen gerichte hofjes zorgt voor een onderscheidend woonmilieu ten opzichte van de 
rest van Almere. dit concept is door de tijd heen in heel haven consequent doorgevoerd. uitzondering hierop zijn 
de Velden en overgooi. de Velden bestaat uit een aantal ‘buurtjes’ met daartussen veel groen en overgooi bestaat 
uit grote kavels met vooral vrijstaande huizen. een ander opvallend ruimtelijk kenmerk van haven is de verweven-
heid met het water, zowel zichtbaar in kleine waterstructuren in de wijk als in de havenkom aan het Gooimeer. de 
havenkom is het middelpunt van het stadsdeel. 

inwoneRs

in het stadsdeel wonen ongeveer 22.000 mensen (11% van Almere) die deel uitmaken van iets meer dan 10.000 
huishoudens. de bevolking in haven is gemiddeld ouder dan in de andere stadsdelen van Almere. het aandeel 
55-plussers is twee keer zo hoog als in de rest van Almere, namelijk 32% versus. 16%. hieraan gerelateerd is het 
relatief hoge aandeel alleenstaanden (36% in haven versus. 31% in heel Almere). de inwoners van haven voelen 
zich over het algemeen erg verbonden met haven, willen er graag blijven wonen en zijn positief over de leefbaar-
heid (leefbaarheidcijfer 7,3 (Almere 7,1) wijkpeiling 2009) en veiligheid in het stadsdeel (veiligheidscijfer van 6,8 
(Almere 6,6) wijkpeiling 2009). Bewoners van haven voelen zich meer havenaar dan Almeerder. 

woninGen

in haven staan bijna 10.000 woningen, verdeeld over 10 wijken. in het hart van haven ligt het centrum (814 wonin-
gen waarvan 66% corporatiebezit; 252 bedrijven; 1.693 arbeidsplaatsen). eromheen liggen de woonwijken 
de wierden, de werven en de hoven. 
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deze wijken (inclusief het centrum), ook wel de binnenring genoemd, worden gekenmerkt door voornamelijk 
sociale huur (circa 70% per wijk) en goedkope koopwoningen met een woZ-waarde van tussen de €120.000 en 
€160.000. in clusters van deze wijken is sprake van een aandeel sociale huur van 100%. in de ‘tweede’, buitenste 
ring om het centrum liggende de wijken de meenten, de Grienden, de marken en de Gouwen. dit zijn de midden-
klassewijken. het gemiddelde inkomen in deze wijken ligt op of net boven modaal en de gemiddelde woZ-waarde 
boven de €160.000. in deze buitenring ligt het percentage koopwoningen veel hoger dan in de binnenring. Zo is 
het aandeel koopwoningen in bijvoorbeeld de Gouwen 80% en in de wierden slechts 31%. in de leefbaarometer 
scoren de wijken in de buitenring met name positief tot zeer positief. in de binnenring is de score op de leefbaaro-
meter matig positief, matig en een klein gebied negatief. Aan de randen van haven liggen de Velden en overgooi 
met woZ-waarde beginnen bij beginnend bij €350.000 tot ver boven een miljoen. de gemiddelde woZ-waarde voor 
heel haven is €189.800.

inkomen

in haven is het verschil tussen arm en rijk het grootst (in het centrum ligt het gemiddelde huishoudinkomen iets 
boven de €25.000 per jaar waar dat in overgooi €93.000 is) in vergelijking met de andere stadsdelen. wel moeten 
in haven veel huishoudens van een minimuminkomen rondkomen. Van een Almeerse ‘top-8’ lijst met de hoogste 
percentages minima liggen er vier in haven; de wierden (33%), de hoven (30%), de werven (28%) en centrum 
(25%). de bewoners van deze wijken maken ook relatief vaak gebruik van allerlei regelingen, zoals een bijstands-
uitkering, een werkloosheidsuitkering en de AwBZ.

BinnenRinG

de binnenring vormt het halve stadsdeel van haven. het gebied wordt als kwetsbaar gezien door verschillende 
partners in de stad waaronder corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. dat blijkt uit de gezamelijke inzet die 
er gepleegd wordt. Zo is de samenstelling van de woningvoorraad eenzijdig (90% sociaal waarvan 70% sociale 
huur) en is er weinig positieve, nieuwe instroom van bewoners. er is sprake van selectieve migratie. de kansrijke 
bewoners trekken weg en de instroom is kansarm. de inkomenssituatie is kwetsbaar. Veel mensen hebben een 
laag inkomen. Bovendien is de woningvoorraad oud en niet geschikt voor goede doorstroming (van met name ou-
deren) en nieuwe instroom (van met name gezinnen). door de vergrijzing en de bijbehorende ‘pensioenval’ worden 
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de lage inkomens van ouderen nog lager. daarnaast zorgt de vergrijzing voor huishoudensverdunning en daarmee 
voor minder draagvlak voor voorzieningen en winkels. Bovendien bestaat er een verschil in leefcultuur tussen 
mensen die al lang in de wijken wonen en de nieuwe bewoners. het gaat om de ‘mores’ in het omgaan met de wo-
ning, de woonomgeving en elkaar. de oorspronkelijke havenaren zijn over het algemeen erg betrokken en trots op 
hun stadsdeel, terwijl de nieuwe bewoners minder betrokkenheid tonen. dat botst. Verderop in deze schets komen 
we nog terug op de problematiek in de binnenring. 

centRum

het winkelaanbod in haven weet goed stand te houden, ondanks de economische crisis. de leegstand van winkels 
is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen in 2012 was er sprake van ongeveer 1400 m2 leeg vloeroppervlak, 7% 
van het totale aanbod. in Almere lag het percentage op 10%. het centrum van Almere haven staat bekend om de 
verschillende specialiteitenwinkels en trekt ook mensen uit de hele stad. in het centrum zien we ook veel leeg-
stand in verouderde kantoorpanden. in het kader van centrummanagement hebben we in haven sinds 2007 een 
centrumoverleg. hierin vindt overleg plaats tussen de vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente. het doel 
van dit overleg is het centrum van haven tot een hoger niveau te tillen: wat kunnen we samen extra doen, buiten de 
reguliere zaken. sinds 2007 is er al een aantal zaken gerealiseerd (hanging baskets, feestverlichting, overleg over 
huurders die niet terecht kunnen bij de ene vastgoedeigenaar, misschien wel bij een van de andere, etcetera.). eén 
van de belangrijke partners in het centrumoverleg, vastgoedeigenaar Annexum, zet zijn vastgoed te koop. het is 
nog niet duidelijk of er één of meerdere nieuwe eigena(a)r(en) komen en dus één of meer overlegpartner(s). 

een speciale plek in het centrum van haven is de havenkom. thuisplaats voor grote evenementen (havenfestival, 
intocht sinterklaas, etc.) en in de zomer een pleisterplaats. 

BedRijVenteRReinen

de zone langs de dreven (onder andere Ambachtsmark en de Paal) is een zoekgebied voor bedrijfsruimte vanuit 
onder andere de wijkeconomie, zoals startende en doorgroeiende ondernemers, bevolkingsvolgende bedrijven en 
instellingen (zorgsector, satellietkantoren). de steiger kent een verouderde bedrijvenstructuur. 
de steiger zal mede als gevolg van de verbreding van de A6 en de nieuwe ontsluitingsstructuur via de steigerdreef 
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kansen krijgen om te verkleuren. inzet is dat het noordelijk deel van de steiger transformeert naar terrein met 
regionale functies. het zuidelijk deel van de steiger zal verkleuren naar een binnenstedelijk, gemengd bedrijven-
terrein zoals de Paal en Ambachtsmark. 

leefBAARheid en VeiliGheid

de beoordeling van leefbaarheid en veiligheid door de inwoners zelf is over het algemeen positief. Zo scoren het 
oordeel over de buurt, de gehechtheid aan de buurt en de sociale cohesie gunstiger dan gemiddeld in Almere. dit 
komt onder andere tot uiting in het grote aantal initiatieven wat havenaren nemen in het beheer van de openbare 
ruimte. 

havenaren voelen zich minder vaak onveilig dan in de andere stadsdelen, slachtofferschap van geweld en vanda-
lisme nam de afgelopen jaren af. die afname in slachtofferschap van geweld en vandalisme geldt ook voor Almere 
totaal. het aantal woninginbraken ligt lager dan in andere stadsdelen. wat wel toenam is het aantal bij de politie 
gemelde leefbaarheidincidenten. 
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inwoneRs

het inwonersaantal van Almere haven zal, in de nabije toekomst, ongeveer gelijk blijven, maar de bevolking zal 
sterk verouderen en er zal sprake zijn van huishoudensverdunning. het percentage 65-plussers stijgt van 13% naar 
28% in 2040 (dit is het hoogste percentage vergeleken met de andere stadsdelen). het aantal van 2500 naar onge-
veer 7500. het aantal 75-plussers verviervoudigt en die stijging gaat vooral snel vanaf 2020. mede door de vergrij-
zing zal het gemiddeld aantal personen per huishouden dalen van 2,25 nu naar rond de twee in 2040. de aard van 
de vergrijzing verschilt per wijk, vooral in het centrum en in de wierden zullen in 2040 veel 75-plussers wonen. 
op de korte termijn (tot 2020) zijn er nog geen grote verschuivingen. in de buitenring (de meenten, de Grienden, 
de marken en de Gouwen) is er sprake van een kleine afname van het aantal jongeren (0-24) en toename van het 
aantal 65-plussers. in de wierden zien we de komende jaren nog een toename van het aantal kinderen (0-19) van 
760 nu naar 900 in 2020. in de rest van de binnenring (de werven, de hoven en centrum) stijgt het aantal 65-plus-
sers tot 2020 met enkele procenten. 

om de bevolkingsopbouw meer in balans te houden richting de toekomst, zijn afgelopen jaren woningbouwplannen 
voor de laren en kustzone vastgesteld. de laren komt binnenkort in uitvoering, het project kustzone is voorlopig 
opgeschort in tijd vanwege de woningmarktcrisis. daarnaast wordt in de wierden op preventieve wijze de stedelij-
ke vernieuwing uitgevoerd (onderdeel is renovatie en uitbreiding van bestaande woningen en aanvullende woning-
bouw in de wijk).

inkomen

hoewel de verschillen groot zijn, lijkt de crisis de gemiddelde inkomenspositie van de havenaren niet negatief te 
beïnvloeden. uit onderzoek in 2008 en 2010 (Rio) naar de huishoudinkomens blijkt dat er geen sprake is van da-
lende inkomens. de enige wijk waarin de inkomens daalden was de meenten. echter, door inflatie en onder andere 
door stijgende zorgkosten is er wel sprake van koopkrachtverlies. 

woninGen

in tegenstelling tot de rest van de stad blijft in haven de gemiddelde woningwaarde stabiel. dit is te verklaren 
doordat het veelal woningen zijn in de categorie tot 175.000,- euro. deze categorie is relatief het minst hard getrof-
fen door de crisis.

trenDs en ontwikkelingen



karakterschets almere haven144

leefBAARheid en VeiliGheid

Volgens de leefbaarometer zijn er (de afgelopen zes jaar), kleine clusters in de hoven, de werven en de wierden 
waar de leefbaarheid matig is. in de periode 2010-2012 is de situatie in een klein gebiedje in de hoven verslech-
terd en is de leefbaarheid nu negatief beoordeeld. daar tegenover staat dat in grote delen van de wierden en de 
hoven de leefbaarheid van matig naar matig positief is gegaan. de huishoudingtypologieën van experian schets 
de driedeling in haven. in de typologie van experian zou je grofweg kunnen zeggen dat in de binnenring met name 
‘knokkers’ en ‘modale Burgers’ wonen. in de buitenring is het aandeel ‘succesvolle gezinnen’ relatief groot. in de 
Velden en overgooi wonen voornamelijk ‘succesvolle gezinnen’ en ‘welgestelden’. de openbare ruimte in grote 
delen van haven is schraal qua onderhoud. 

ondeRwijs

het percentage Voortijdig schoolverlaters (VsV-ers) van 16 tot en met 22 jaar is in haven 2% hoger dan gemiddeld 
in Almere, respectievelijk 11% en 9%. in Almere was de afgelopen jaren sprake van een licht dalende trend, in ha-
ven is dat niet het geval. de percentages VsV-ers zijn vooral hoog in de wijken die hierboven al opvielen in verband 
met lagere inkomens, namelijk in centrum 19%, in de werven 15% en in de hoven en de wierden 12%. daarnaast 
zien we dat het percentage ‘leerlingen met gewicht’ (de gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt hoeveel 
geld een basisschool krijgt om onderwijsachterstanden weg te werken; dit gebeurt op basis van het opleidingsni-
veau van de ouders en het postcodegebied van de school) in de binnenring vooral op openbare basisscholen veel 
hoger is dan in de buitenring. we zien dus een scheiding tussen kansrijke en kansarme kinderen. 

kARAkteR

in haven is grofweg sprake van drie overlappende karakteristieken. de demografie (vergrijzing en verdunning), in-
komensverdelingen en sociaaleconomische aspecten. de samenloop van deze aspecten is zichtbaar in de leefbaar-
heidscore van de verschillende gebieden in haven.
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demoGRAfie

de demografische ontwikkelingen in haven zullen in de komende jaren waarschijnlijk bijdragen aan de burger-
kracht in haven. dit aangezien de aandeel bedrijvige senioren zullen stijgen, terwijl dat pas later met het aantal 
zogeheten rustige ouderen (mensen die veelal door gezondheid worden verhinderd om actief deel te nemen aan de 
maatschappij) zal gebeuren.

oPenBARe Ruimte

de openbare ruimte in haven is toe aan grootonderhoud en functieverbeterende maatregelen. de openbare ruimte 
is van groot belang voor de leefbaarheid en veiligheidsbeleving van bewoners. echter door minder financiële mid-
delen staat het onderhoud onder druk en is geen ruimte voor functieverbeterende maatregelen. Accupunctuur 
(niet alleen op technische gronden) lijkt de oplossingsrichting.

BinnenRinG

in de binnenring van haven lijkt het kwetsbaar sociaal-economische profiel overgedragen te worden op de volgen-
de generatie. denk hier bijvoorbeeld aan het aandeel voortijdige schoolverlaters, dat hoger is in de binnenring dan 
in de meer welgestelde wijken in de buitenring en de wijken de Velden en overgooi. daarnaast zijn de leefbaar-
heidscijfers in de binnenring stelselmatig lager dan in de buitenring. ook ligt het gemiddelde inkomen laag wat 
meedoen in de samenleving lastig maakt.

Al sinds 2006 werken we met partners samen aan een integrale wijkaanpak (iwA) voor de wierden die daar zijn 
vruchten heeft afgeworpen. Zo is de leefbaarheid in het gebied toegenomen en zijn er tal van initiatieven van bewo-
ners. deze aanpak wordt nu verbreed naar de binnenring. 

de opgaven voor de komende jaren liggen op de volgende punten op twee gebieden. 

de fysieke opgave speelt in de meeste wijken van haven. Zoals eerder beschreven is de openbare ruimte toe aan 
grootonderhoud, maar staan de budgetten daarvoor onder druk. daarnaast sluit de woningvoorraad niet aan op de 
komende vergrijzing. 

opgaven
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de tweede opgave is de sociaal-economische kwetsbaarheid in de binnenring. Zo is er behoefte aan positieve 
instroom van kansrijke jongeren en gezinnen. senioren kunnen op het moment maar lastig doorstromen naar een 
voor hun geschikte woning binnen Almere haven. daar liggen ook kansen om de meer welvarende ouderen uit de 
buitenring naar (nieuwbouw in) de binnenring te krijgen. 

daarnaast ligt in de binnenring ook nog steeds een opgave op het gebied van leefbaarheidsproblematiek en het 
voorkomen van nieuwe problemen op dat gebied. Zo is onlangs nog een pakket aan leefbaarheidmaatregelen ge-
nomen voor de wierden, omdat er sprake was van toenemende overlast. 

door de vergrijzing en verdunning komen de voorzieningen onder druk te staan. daarom is het belangrijk het 
stadsdeelcentrum aantrekkelijk te houden voor mensen uit haven maar ook daarbuiten. ook is het van belang de 
voorzieningenstructuur op het gebied van onderwijs, zorg en economie adequaat te houden. Zeker met het oog op 
de kwetsbare situatie in de binnenring. 
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kenmerken

Inwoners

op 1 oktober 2013 woonden er in Almere Poort 8.313 mensen. en het stadsdeel groeit gestaag door. Het stadsdeel 
bestond in 2006, toen de grootschalige ontwikkeling van Poort begon, alleen uit ‘Marina Muiderzand’. In de woon-
torens van ‘Marina Muiderzand’ aan het IJmeer woont iets meer dan 1 procent van de totale bevolking in Poort. De 
overige wijken in Poort zijn: europakwartier, Columbuskwartier, Homeruskwartier en olympiakwartier. 

sinds de start van Almere Poort groeide de bevolking snel, maar de laatste tijd blijft de woningbouw achter op 
de eerdere plannen. De aanvankelijk geschatte groei van het aantal bewoners blijft daarmee eveneens achter op 
eerdere schattingen. Zoals gezegd wonen er in oktober 2013 8.313 mensen die deel uitmaken van 3.553 huishou-
dens. De bevolking van Poort is relatief jong: 18% van de bewoners is tussen de 0 en 9 jaar. 29% Is tussen de 20 en 
30 jaar. slechts 3% van de bevolking is 65+. stedelijk zijn deze percentages: respectievelijk 13,3%, 13,4% en 9%. 
opvallend is het hoge aandeel alleenstaanden. ruim 40% van de bewoners is alleenstaand, waaronder veel jonge 
starters, tegenover een stedelijk gemiddelde van 31% alleenstaanden.

De helft van de inwoners woont in Homeruskwartier en de rest is verdeeld over europa- en Columbuskwartier. 
europakwartier is een wijk met een stedelijk karakter en heeft levendige straten, rustige binnenhoven met veel 
appartementen en één flat (69%). Het Columbuskwartier is een groene en duurzame wijk met voornamelijk rij-
woningen (57%) en daarnaast eveneens appartementen. De wijk is speels ingedeeld, met pleinen en een autoluw 
kinderpad. Het Homeruskwartier is een wijk waar veel zelfbouw plaatsvindt. Hier zijn veel vrijstaande huizen te 
vinden (29%), maar daarnaast ook rijwoningen en 42% appartementen. Het olympiakwartier is het toekomstige 
centrumgebied van Almere Poort waar nu alleen nog voorzieningen en bedrijven zijn. Aan de kust van Almere 
Poort wordt Duin ontwikkeld. Duin omvat straks ongeveer 3.000 woningen die midden in een landschap van duinen, 
strand en bos komen te staan.

In het leefstijlenonderzoek van experian (zie voor toelichting het algemene deel over Almere) zijn alleen delen van 
europa- en Columbuskwartier benoemd. De Vrije Geesten komen het meest voor. Daarnaast wonen er Knokkers. 
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wonInGVoorrAAD

Het eigenwoningbezit in Poort is hoog. 66% Van de woningen in Poort is een koopwoning. In Homeruskwartier is 
zelfs 75% van de woningen een koopwoning. De gemiddelde woZ-waarde van de woningen is €210.000 dat is 
€15.000 meer dan het gemiddelde voor Almere. 

eenderde van alle woningen in Almere Poort is huurwoning. Bijna alle huurwoningen zijn eigendom van één van 
drie Almeerse woningbouwcorporaties. De huurprijzen verschillen per kwartier. De laagste huurprijzen zijn te vin-
den in het europakwartier. Van alle huurwoningen in het europakwartier heeft 72% een huurprijs tussen €366 en 
€525. In het Columbuskwartier heeft 58% van de huurwoningen zo’n huurprijs en in het Homeruskwartier ‘slechts’ 
24%.

KenMerKen InstroMers

tweederde van de Poortenaren is afkomstig uit Almere zelf. Veel van hen woonden hiervoor in Literatuurwijk en 
Muziekwijk noord. Van de vestigers van buiten Almere is iets minder dan de helft afkomstig uit Amsterdam. De 
‘poort-functie’ van het stadsdeel richting Amsterdam is geslaagd. 

Almere Poort is een multicultureel stadsdeel. Columbus- en europakwartier staan in de top 5 van wijken met het 
hoogste percentage niet-westerse allochtonen in Almere. In beide kwartieren wonen ruim 41% niet-westerse al-
lochtonen. Het stedelijk gemiddelde is 29%. De grootste groep binnen deze niet-westerse allochtonen zijn surina-
mers. Zij zijn veelal vanuit Amsterdam naar Poort gekomen.

Behalve de diversiteit onder de bewoners (op cultureel vlak), bestaat er veel diversiteit in woningen en woonmi-
lieus. De ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod aan woningen en woonmilieus is dan ook een belangrijk 
speerpunt van Poort. In Poort worden woonmilieus aangeboden die aanvullend zijn op het bestaande Almeerse 
aanbod.

een belangrijk thema voor de ontwikkeling in Poort is het zelf kunnen bouwen van een woning: de bewoners bou-
wen zelf, of bepalen zelf hoe hun eigen woning of bedrijf eruit komt te zien. 25% Van de woningbouwproductie in 
Poort vindt plaats in de vorm van particulier opdrachtgeverschap. tijdens de crisis is er een vrijwel continue vraag 
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gebleven naar de IBBA-kavels. Delen van Poort die waren voorzien om te laten ontwikkelen door (middel)grote 
partijen zijn daarom omgezet naar Po-kavels, waaronder een groot deel IBBA-kavels.  Deze zelfbouweenheden 
staan bekend als “Ik Bouw Betaalbaar in Almere” (IBBA). IBBA stelt mensen met een modaal inkomen in staat 
(door financieringsconstructies) een eigen woning te bouwen. Dat heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van Poort, 
ondanks de crisis, gestaag door blijft gaan. 
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IMPACt CrIsIs

Behalve in de bouw van de woningen blijkt ook uit andere zaken dat de crisis van invloed is op de ontwikkeling van 
het stadsdeel. Zo is het aantal voorzieningen op verschillende gebieden lager dan gepland. Voorzieningen op het 
gebied van cultuur en sport worden door de minder snelle groei van inwoners uitgesteld. ook op het gebied van 
detailhandel zien we een tragere vulling van het aantal winkelpanden dan voorzien. Het tekort geldt niet voor scho-
len; er zijn zelfs meer scholen dan de norm (bepaald door het aantal inwoners van het stadsdeel). er is bij de bouw 
van scholen geanticipeerd op meer inwoners dan er nu daadwerkelijk wonen. 

BetroKKenHeID

een effect van de zelfbouw in Poort is de grote persoonlijke betrokkenheid van de nieuwe inwoners en onderne-
mers bij het stadsdeel. Poortenaren zijn vaak mensen die zelf hun woning of werkruimte bouwen. Zij komen daar-
bij terecht in een omgeving die nog niet helemaal ‘af’ en dus nog maakbaar is. naast dat dit ergernis kan opwek-
ken, zien inwoners hier ook veel kansen in. net als in de vroege dagen van Almere Haven lijken er in Almere Poort 
veel mensen te wonen die ondernemend zijn. een nieuw soort pioniersgeest. Het is mogelijk dat de bewoners zich 
gedwongen voelen om hun woonomgeving zelf in te richten, maar we zien ook veel bereidheid bij de mensen om 
zich in te zetten voor hun eigen woonomgeving. Dit leidt tot een groot aantal bewonersinitiatieven en ideeën. De 
bewoners zijn enthousiast om dit zelf te organiseren of er in ieder geval zelf een rol in te spelen. Voor de ontwik-
keling van het Cascadepark hebben gemeente en bewoners afgesproken dat de bewoners hierin ‘de lead’ hebben. 
Als gemeente zijn wij faciliterend en stellen wij de bewoners in staat om ‘hun Cascadepark’ vorm te geven. Dit 
samenwerkingsverband kent haar up en downs. 

ontLuIKenDe KwetsBAArHeID

Keerzijde van de dynamiek in Poort is de onrust. Bij individuele bewoners en in het stadsdeel als geheel. Dit is in 
zichzelf niet een probleem, maar een mogelijke kwetsbaarheid. De bewoners hebben net een nieuw huis laten 
bouwen met een hoge hypotheek of huren een nieuw huis, met een daarbij horende hoge huurprijs. De omgeving 
waar hun huis staat, is nog niet ‘af’. Het lijkt erop dat indien deze bewoners te maken krijgen met tegenslag, het 
direct behoorlijk ‘mis’ gaat. Dit is af te lezen uit de huur- of hypotheekachterstanden en daarnaast komen hier ook 

trends en ontwikkelingen
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signalen over vanuit de partners. Dit uit zich naast betalingsachterstanden met bijbehorende risico’s van bijvoor-
beeld huisuitzettingen ook in meer huiselijk geweld en een hoger aantal echtscheidingen.

uit Poort komen, hoe jong het stadsdeel ook is, dus ook zorgelijke signalen. Cijfermatig is dit niet altijd hard te ma-
ken. Veel van de signalen komen van bewoners zelf en van professionals en hun netwerken. In Poort heeft 10% van 
de huishoudens een achterstand in de betaling van de huur. Dit is het hoogste van alle stadsdelen. Het gemiddelde 
voor Almere is 7%. nader onderzocht dient te worden of het zich hier wreekt dat de aanvangshuren in Poort hoger 
liggen dan in de rest van Almere. Het aandeel minima is het hoogst in het Columbuskwartier (14%). Het gemiddeld 
besteedbare huishoudinkomen in Poort verschilt nauwelijks tussen de kwartieren en is gemiddeld iets lager dan 
in andere stadsdelen. Dit kan ten dele worden verklaard door het grote aandeel jonge starters. Deze situatie wordt 
uiteraard verergerd door de crisis. Belangrijk en opvallend is de eerder genoemde kwetsbaarheid die zich meer 
dan in andere stadsdelen openbaart in Almere Poort. eén (kleine) tegenslag heeft grote gevolgen voor de hele situ-
atie van een huishouden. 

VeILIGHeID en Het ‘onAf’ ZIJn

op veiligheidsgebied oordelen Poortenaren gunstiger als het gaat om zaken als bedreiging, onveilige plekken en 
overlast door vermogensdelicten. Hier tegenover staat het feit dat een groot aantal mensen zich onveilig voelt; de 
braakliggende kavels en de lege plekken in de wijk kunnen zorgen voor een onaangenaam gevoel. ook komen er 
signalen uit het gebied over onveilige verkeerssituaties; Poort is nog steeds een bouwlocatie en in Poort is sprake 
van meer menging van verkeersstromen dan elders in Almere. overigens komt deze vaak genoemde verkeerson-
veiligheid niet terug in de cijfers. 

om op het gevoel van onveiligheid in te spelen is er een aantal keer een schouw georganiseerd, om in ieder geval 
de verlichting te controleren. Daarnaast wordt het tijdelijk gebruik van braakliggende kavels die nog niet zijn 
verkocht gepromoot. Bewoners kunnen deze braakliggende kavels tijdelijk in gebruik nemen door een moestuin of 
buurtontmoetingsplek te creëren. Dit laatste bevordert ook weer het gemeenschapsgevoel. 
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eConoMIe

In tegenstelling tot de rest van de stad is in Poort nog duidelijk sprake van economische groei. Dit is af te lezen uit 
de toename van het aantal banen en bedrijven in het stadsdeel. De meeste bedrijven zijn klein (gemiddeld drie me-
dewerkers) en er zijn veel zzp’ers gevestigd in de woonwijken. Columbuskwartier loopt hierin voorop; het aandeel 
zzp’ers ten opzichte van het totaal aantal vestigingen is daar 66%. 
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naast de kleine bedrijven en zzp’ers is er ook een aantal grotere ontwikkelingen gepland in het stadsdeel. een 
voorbeeld hiervan is de mogelijke realisatie van de Icedôme. een ander voorbeeld is het retailpark.

Van de totale grondopbrengsten in 2013 is ruim een kwart toe te schrijven aan ontwikkelingen in Poort.

DoorontwIKKeLInG Poort

Het hoge percentage huurachterstand en het lagere gemiddeld besteedbare inkomen zijn signalen die we goed 
moeten volgen. De vraag is of de ingezette trendbreuk in bouwen, van projectmatig naar organisch, kan zorgen 
voor een vitaal stadsdeel. wij zullen dit zorgvuldig moeten monitoren om zonodig te kunnen bijsturen. In Poort 
hebben veel mensen met IBBA hun eigen huis gebouwd. Blijft deze groep in dezelfde huizen wonen of is zij in staat 
om al snel een sprong naar een hoger segment woningen te maken en zo de weg vrij te maken voor doorstroming? 
of is juist de vraag aan de orde of het voor de wijk en haar functioneren goed zou zijn als deze groep mensen lang-
durig betrokken blijft, zich wortelt en niet snel verhuist?

of Poort, als gevolg van de trendbreuk, andere trends laat zien dan andere delen van de stad moet onderzoek 
uitwijzen. Het nauwlettend volgen van Poort maakt dat we, als dat nodig is, op tijd (en preventief) kunnen ingrijpen. 
Daarnaast wordt begin 2014 onderzoek gedaan naar de bewoners van nieuwbouw. De centrale vraag die hiervoor 
wordt gesteld is: “Kan o&s iets zeggen over concentraties van groepen met verschillende sociaal economische 
profielen in nieuwbouw?” Dit is de eerste stap om de toekomstverwachtingen van Poort verder te onderzoeken.

netwerKen In AAnBouw

Het stadsdeel is nog volop in ontwikkeling. In sociaal opzicht, sociale cohesie en gehechtheid aan de buurt, blijft 
Poort door haar korte bestaan nog een beetje achter in vergelijking met de oudere stadsdelen. een kanttekening 
hierbij is wel dat het actief zijn voor het stadsdeel in de vorm van bewonersinitiatieven redelijk grote en ambitieuze 
vormen aanneemt. Veel mensen zijn betrokken bij de invulling van publieke ruimte, zoals het Cascadepark, via de 
Vrienden van het Cascadepark, of het eigen hofje, zoals het Cupidohof. Dit soort initiatieven is ook van betekenis 
voor Growing Green dat in de hele stad wordt gepromoot. Het initiatief op het Cupidohof en het enthousiasme van 
de trekkers hiervan slaat over naar andere bewoners en naar andere plekken in het stadsdeel. 

opgaven
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ook bij ondernemers zien we dit enthousiasme terug. Bijvoorbeeld in het oprichten van een winkeliersvereniging 
en het organiseren van activiteiten ter verlevendiging van het winkelgebied.

een stadsdeel in aanbouw geeft vaak een ‘rommelige’ indruk. Hierdoor krijgt het stadsdeel, het eigen kwartier en 
de eigen directe woonomgeving van veel mensen een negatief oordeel. Bewoners geven aan dat rommel op straat 
de grootste ergernis is, gevolgd door te hard rijden (waar de verkeersonveiligheid mee samenhangt) en vanda-
lisme. De toekomstige ontwikkeling wordt door bewoners wel positief beoordeeld. een groot deel van de bewoners 
verwacht dat hun woonomgeving de komende jaren vooruit gaat. 

De opgave die hieruit volgt is om als gemeente scherp te zijn op bewoners die de intentie hebben (of laten blijken) 
om iets in hun (directe) woonomgeving te willen betekenen. Bewoners weten zelf het beste hoe ze zaken aange-
pakt hebben en de gemeente hoeft dan slechts de verbindende schakel tussen hen te vormen. De belangrijkste rol 
vanuit de gemeente is bewoners met elkaar in contact brengen, netwerken van enthousiaste bewoners en profes-
sionals faciliteren, goede voorbeelden uitventen en initiatieven mogelijk maken.
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kenmerken

Groenstedelijke kwaliteiten 

almere stad is met krap 110.000 inwoners het grootste stadsdeel van almere. Meer dan de helft van alle almeer-
ders woont in stad. 4.000 Van hen wonen in almere Centrum. 

Het geografische en functionele midddelpunt van almere stad is almere Centrum. Hieromheen liggen de cen-
trumrandwijken. in de centrumrandwijken Filmwijk, stedenwijk en staatsliedenwijk wonen ruim 23.000 mensen. 
de laatste twee wijken hebben een duidelijk ander karakter met voor almeerse begrippen veel sociale huurwonin-
gen (stedenwijk 43%, staatsliedenwijk 74%). Verder van het centrum af liggen andere, meer suburbane woonwij-
ken zoals Muziekwijk, tussen de Vaarten en danswijk. wijken als literatuurwijk, Verzetswijk en Parkwijk excel-
leren met hun aanbod aan suburbane woonmilieus. in deze wijken woont 75% van de bevolking van het stadsdeel. 
stad is aantrekkelijk voor meer stedelijk georiënteerde inwoners, die prijs stellen op de nabijheid van stedelijke 
voorzieningen én houden van de relatieve rust die almere biedt. de woZ-waarden van de woningen zijn het laagst 
in stedenwijk en staatsliedenwijk en het hoogst in noorderplassen en literatuurwijk. de gemiddelde verkoopprijs 
van woningen in het eerste half jaar van 2013 is in stad gelijk aan het almeerse gemiddelde van €181.000.

stadsdeel stad is een groen stadsdeel: 66% van het oppervlak van het stadsdeel is bos, water of heeft een recrea-
tiefunctie. de groenblauwe structuren zoals het Beatrixpark, de noorderplassen, de leeghwaterplas en het weer-
water/lumièrepark zijn beeldbepalend voor het stadsdeel. een andere kwaliteit van het stadsdeel is de aanwezig-
heid van drie ns-stations (Muziekwijk, Centrum en Parkwijk) en een zeer uitgebreid net van vrije busbanen. op een 
gemiddelde werkdag stappen er op deze drie stations gemiddeld (2012) 30.000 mensen in of uit de trein. 

alMere CentruM, Het Cultureel en eConoMisCH kloPPend Hart Van alMere en de reGio

almere Centrum is het centrumstedelijke deel van almere. waarbij nadrukkelijk moet worden opgemerkt: in 
wording. kenmerkend van centrumstedelijke gebieden is de diversiteit aan gebouwen en functies. Verder is de 
intensiteit van gebruik hoog, waardoor de voor stedelijke woonmilieus zo kenmerkende complexiteit ontstaat. in 
veel andere steden zijn dit de historische binnensteden van hun stad. Centrumvoorzieningen zijn voorzieningen die 
mensen er toebrengen een stad te bezoeken. dat kan gaan om ontspanning, onderwijs, zorg, cultuur, detailhandel, 
rechtspraak en allerlei persoonsgerichte diensten. als er in het centrum meerdere centrumvoorzieningen zijn te 
vinden, dan kan er sprake zijn van onderlinge versterking. een gezond centrum vervult meerdere functies; als ont-
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moetingsplek, marktplaats, etalage, beslissingscentrum voor de publieke zaak, leerplek, centrum voor beleving en 
ontspanning en wellicht nog andere functies. andere (historische) steden herbergen veel van deze voorzieningen 
vanwege de schaal, de historie, de ligging of andere factoren. in almere is het centrumstedelijke gebied een nieuw 
gebied. Binnen het centrumstedelijke gebied van almere neemt het wonen een enigszins ondergeschikte plaats 
in, al is de woningvoorraad door de nieuwe woningbouw wel gegroeid en groeit zodoende ook haar rol als stedelijk 
woonmilieu. wonen in zo’n omgeving betekent ook moeten leven met zaken als evenementen, reuring de klok rond 
en parkeerproblemen. 

almere streeft al vanaf haar stichting naar het realiseren van één centraal gelegen centrum voor de hele stad en 
één subcentrum per kern. almere Centrum is dit centrumstedelijke gebied, maar het is nog steeds in wording. de 
sterke en gezonde centra in ons land zijn vaak al wat ouder. de centra van nieuwe steden zoals almere hebben niet 
de tijd gehad een dergelijk proces mee te maken. terwijl de omvang van de steden groeide, bleven de voorzienin-
gen daar vaak bij achter. Bovendien lag de nadruk sterk op detailhandel en een beperkt aantal publieke diensten. 
andere functies ontbraken nog of waren slechts beperkt aanwezig zoals vervolgonderwijs, musea, speciaalzaken, 
specifieke zorgdiensten, onderzoeksinstituten, et cetera. ambitie van de afgelopen 10 jaar was om daar grote 
stappen in te zetten en te zorgen voor verandering en vernieuwing. de recente grootschalige investeringen in het 
Centrum en het zakencentrum hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Voor het blijvend goed laten 
functioneren van het centrum is het van belang om deze focus als hét stedelijk centrum voor kunst/cultuur, kern-
winkelapparaat en onderwijs vol te houden en vast te houden. Het is nog niet klaar, terwijl van het centrum een 
sterke positie verwacht mag worden, wil het de springplank zijn van waaruit de Floriade 2022 een plek gaat krijgen 
in de stad. de gemeente, ondernemers, eigenaren, lokale partners en bewoners zien dat het centrum begint te 
groeien. Maar dat vraagt soms ook om tanden op elkaar en blijven volhouden. Veel functies bestaan nu nog naast 
elkaar. de beoogde synergie is nog niet bereikt. Het is vanzelfsprekend dat ieder eerst naar binnen gericht zijn 
eigen ontwikkeling doormaakt om later pas echt naar buiten te keren. Het zal zich moeten zetten voor er daadwer-
kelijk groei richting synergie kan zijn. successen mogen gevierd worden, maar kunnen zeker niet direct aanleiding 
zijn om ook direct gas terug te nemen. daarbij is het altijd zorg alert te blijven op de effecten van ontwikkelingen 
elders in de stad of regio. Het centrum zal altijd meeprofiteren van het groeiende inwoneraantal, maar nieuwe 
voorzieningen kunnen door hun grootte, locatiekwaliteiten, uitstraling of aanbod veel aantrekkingkracht uitoefenen 
op mensen. Van de bezoekers van almere bezoekt het merendeel (alleen) almere Centrum. Het centrum is echt 
het visitekaartje van de stad en medebepalend voor het imago van almere. 
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almere Centrum is het multifunctionele hart van almere met een ruim aanbod aan winkels en kantoren en talloze 
voorzieningen op het gebied van cultuur, uitgaan, horeca, hoger onderwijs en zorg. 
tevens biedt het plek aan meerdere voorzieningen voor maatschappelijke opvang. almere Centrum trekt almeer-
ders aan en mensen van buiten de stad. de helft van de almeerders zegt er vaak te winkelen en 40% soms. ande-
ren komen niet om te winkelen, maar om uit te gaan of ze bezoeken een evenement. Hoger beroepsonderwijsscho-
len windesheim, CaH Vilentum,  inti en la salle almere zijn gevestigd in het centrum. 

almere Centrum vormt letterlijk en figuurlijk het knooppunt van almere. dit is ook van toepassing op het verkeer; 
trein, bus en auto brengen dagelijks mensen naar hun werk, huis, winkelcentrum en/of uitgaansbestemming. de 
knooppuntfunctie zorgt voor veel dynamiek en brengt opgaven, maar ook kansen met zich mee. Zo stappen op een 
gemiddelde werkdag bijna 20.000 reizigers in of uit een trein op station almere Centrum. 

ongeveer zeven jaar geleden is het winkelaanbod fors uitgebreid door de aanleg van een nieuw winkel-,  horeca- 
en woongebied. Het nieuwe deel van het centrum zorgt voor verbinding tussen het oude deel van het centrum en 
het weerwater. architectuur en het gebogen autovrije maaiveld zijn kenmerkend voor het centrum. in het oude 
deel van het centrum zijn bekende winkelketens gevestigd, maar het biedt ook ruimte/kansen voor alternatieve 
winkels en ketens. Het oordeel van de almeerders over het centrum ontwikkelt zich positief; het percentage dat 
(zeer) tevreden is over het horeca-aanbod steeg bijvoorbeeld van 45% in 2010 naar 57% in 2012. 

over het geheel genomen krijgt almere Centrum in 2013 hogere oordelen dan in 2010, op bijvoorbeeld kernwaar-
den als ‘sfeervol’, ‘plezierig’, ‘kleurrijk’, ‘verrassend’, ‘veilig’, ‘schoon en netjes’ en “makkelijker bereikbaar.”

CentruMManaGeMent

in almere Centrum is vanwege de bijzondere opgave en betekenis van dit gebied voor de hele stad een specifiek 
gemeentelijk programmateam werkzaam. samen met de marktpartijen en ondernemers is al een vorm van cen-
trummanagement ingericht. een bijzonder integraal team waarin overheid en private partijen bij elkaar komen. 
deze samenwerking is vastgelegd in een tweetal convenanten: het marketingconvenant en het convenant beheer 
en onderhoud.
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BeVolkinG

een kwart van de bevolking is 17 jaar of jonger en 8% van de bevolking is 65 jaar of ouder. dit is een gemiddeld 
almeers beeld. Het aandeel 65-plussers is het grootst in Centrum (15%), gevolgd door stedenwijk en Muziekwijk 
Zuid (beide 11%). 38% Van de huishoudens in stad is een gezin met kinderen, 8% is een eenoudergezin en 22% een 
paar zonder kinderen. Het percentage eenoudergezinnen is hoog in de staatsliedenwijk: 49% van de huishoudens 
is daar een eenoudergezin. in Centrum is dit 39% en in stedenwijk 32%. een opvallend cijfer voor Centrum is het 
aandeel alleenstaanden, namelijk 58%. Het gaat zowel om jonge als oudere huishoudens. 40% van de inwoners is 
tussen de 18 en 34 jaar en 15% is ouder dan 65 (almere: 7%). 
de diversiteit in herkomst van bewoners in almere stad is groot. in dit stadsdeel is gemiddeld 40%. Van de bevol-
king van niet-nederlandse komaf. in staatsliedenwijk is het percentage 65%. in tussen de Vaarten noord, steden-
wijk en stad Centrum is bijna de helft van de bewoners van niet-nederlandse afkomst (49%). 

Voor ongeveer 4.000 almeerders is Centrum hun woongebied. een woonmilieu dat scherp afwijkt van dat andere 
almeerse woonwijken, omdat er nagenoeg alleen gestapelde woningbouw staat. dit stedelijke wonen is bijna ‘on-
almeers’ te noemen. Het oude deel van het centrum biedt de meer traditionele (portiek)flat, met name in het goed-
kopere segment. in het nieuwe deel van het centrum bevindt zich de hoogbouw met appartementen in het duurde-
re segment. logischerwijs brengt dit verschillen met zich mee qua type bewoners. in het nieuwe gedeelte van het 
centrum staan duurdere woningen en wonen bewoners met de hogere inkomens. Het aandeel koopwoningen in het 
centrum is laag (37%) in vergelijking met almere als geheel (66%). er zijn vooral particuliere huurwoningen (50%) 
en een klein deel corporatiewoningen (12%). in het centrum stond in augustus 2013 7,6% van de woningen leeg 
(almere: 2,5%). Gezien de druk op de huurmarkt en de effecten van de crisis op de koopmarkt (met name duurdere 
eenheden) concentreert de leegstand zich in het nieuwe gedeelte van het centrum. 

kraCHt en kwetsBaarHeid

almere stad heeft veel grote wijken waarvan sommige in omvang vergelijkbaar zijn met die van stadsdeel almere 
Haven als geheel. op een lager schaalniveau kunnen we binnen dergelijke wijken ‘hotspots’ onderscheiden waarbij 
sprake is van een cumulatie van problemen op het gebied van werk, inkomen, opleiding en gezondheid. Het gaat 
hierbij om clusters variërend van enkele tientallen tot enkele honderden huishoudens.
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stedenwijk en staatsliedenwijk en deels stadscentrum (oud) en kruidenwijk maken deel uit van een aaneenslui-
tende groep jaren ‘70- en ‘80-wijken. Bij elkaar wonen hier ongeveer 16.000 almeerders. 
kenmerkend voor deze centrum(rand)wijken is een bovengemiddeld percentage sociale huurwoningen en gesta-
pelde woningbouw, nabij de voorzieningen van het centrum. Ze huisvesten een bovengemiddeld aantal starters, 
bewoners met een laag en soms ook zeer laag inkomen die een eerste stap op de woningmarkt zetten. daar-
mee functioneren (delen) van deze wijken als zogenoemde ‘entreepunten’ van de stad. Hier beginnen mensen 
hun wooncarrière. de keerzijde van deze clustering  van goedkope woningvoorraad is een hoge mate van sociale 
kwetsbaarheid. Zo heeft 19-39% van de huishoudens in deze wijken een minimuminkomen. Begin 2012 was het 
percentage huurachterstanden in het centrum het dubbele van het stedelijk gemiddelde. dit patroon is ook zicht-
baar in de huishoudsegmentatie van experian. de knokkers en Modale Burgers overheersen in de centrumrand 
en in het oude deel van het centrum. in het centrum is de tweedeling het scherpst. in het nieuwe gedeelte van het 
centrum wonen vooral ontwikkelde stedelingen met hogere inkomens. in de algemene schets, over de hele stad 
almere, staat een beschrijving van alle type bewoners van experian.

Bijzondere aandacht verdient de kwetsbare positie van jongeren in het centrum en de centrumrandwijken. Het 
aandeel jongeren dat vroegtijdig en zonder startkwalificatie de school verlaat, is in deze wijken het hoogste van 
heel stad. Met name in Centrum (14%), stedenwijk (13%), staatsliedenwijk (12%) liggen de percentages ruim bo-
ven het stedelijk gemiddelde van 9%.

overgewicht is een gezondheidsprobleem dat in heel stad actueel is. jongeren met (ernstig) overgewicht en met 
een verhoogd psycho-sociaal risico zijn met name in de centrumrandwijken én Muziekwijk-Zuid te vinden. Zo 
scoort staatsliedenwijk op beide risicofactoren het hoogst van heel almere. in staatsliedenwijk heeft 25% van de 
jongeren bijvoorbeeld overgewicht. dit is ruim boven het gemiddelde van 13%. 

VeiliGHeid

de feiten en cijfers op het terrein van veiligheid laten zien dat almere het goed doet in vergelijking met andere 
grote gemeenten. in de veiligheidsmonitor wordt de mening van bewoners over leefbaarheid en veiligheid (laatste 
2011) per stadsdeel gepeild. Het gemiddelde rapportcijfer van almere (7.1 ) neemt een vergelijkbare positie in ten 
opzichte van andere 100.000+ gemeenten. Veiligheid wordt binnen almere stad verschillend beleefd en gewaar-
deerd. 
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op veel aspecten scoort het centrum minder goed dan andere delen van de stad. de combinatie van woonfunctie 
met een aanbod van stedelijke centrumvoorzieningen (winkels en uitgaan) leidt tot een groter aantal veiligheids- 
en leefbaarheidsincidenten dan in andere woonwijken. er wordt meer overlast ervaren van verkeer (geluid en 
agressief gedrag), overlast van groepen jongeren, dronken mensen, zwervers en horeca. 

PartiCiPatie

inwoners van stad scoren minder goed op de zogeheten meedoen-index die een beeld geeft van lidmaatschap van 
(sport)clubs, vrijwilligerswerk en het maken van uitstapjes. echter, naast deze ‘formele’ deelname vinden in de 
wijken veel activiteiten plaats waaraan bewoners wel meedoen. 

eConoMisCHe Vitaliteit en werkGeleGenHeid

almere stad beschikt over veel bedrijventerreinen. enkele van deze terreinen vormden ooit de rand van de stad 
(Markerkant en Hollandsekant). Vandaag de dag liggen ze door de verdere groei van de stad op een binnenstedelij-
ke locatie in de stad en veelal op zichtlocaties langs doorgaande infrastructuur. door hun ligging nabij het centrum 
bieden ze in toenemende mate ruimte aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. op alle bedrijventer-
reinen in stad zijn in totaal 1.141 bedrijven gevestigd, er werken 2.539 mensen. Van alle arbeidsplaatsen bevindt 
28% zich in de woonwijken en 43% op de kleine binnenstedelijke bedrijventerreinen. 

Het Centrum is met zijn 16.500 arbeidsplaatsen (20% van het totaal in almere) tevens een economisch brandpunt. 
eenderde van deze 16.500 arbeidsplaatsen betreft zakelijke dienstverlening. andere grote sectoren zijn openbaar 
bestuur (3.600), welzijn en zorg (2.800) en de detailhandel (2.500). Veel werkgelegenheid is te vinden in de woon-
wijken van stad. Het merendeel van de zzp’ers van almere woont in dit stadsdeel. wijken met hoge concentraties 
zzp’ers zijn Muziekwijk-noord, Filmwijk, literatuurwijk en tussen de Vaarten-Zuid.

de economische crisis heeft geleid tot een aanzienlijke leegstand van kantoren en bedrijven. in almere is de leeg-
stand van bedrijfsruimte het grootst van nederland. ruim 220.000 m² aan bedrijfspanden is niet in gebruik en van 
alle bedrijfsruimte die in almere beschikbaar is, wordt bijna 40% al drie jaar niet gebruikt. Bijna 20% staat zelfs al 
langer dan vijf jaar leeg. Van de kantoorruimte in almere stond midden 2013 een kwart leeg (140.000 m²). 
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een groot deel hiervan bevindt zich in Centrum. Het gemiddelde voor nederland is 15%.
de economische vitaliteit wordt tevens bepaald door de detailhandelstructuur van het stadsdeel. naast het cen-
trum (zie hiervoor) beschikt stad over een aantal buurtwinkelcentra die niet alleen werkgelegenheid bieden, maar 
ook van groot belang zijn voor de leefbaarheid van de woonwijken. deze buurtwinkelcentra functioneren over het 
algemeen goed. 
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Meer ouderen, Minder jonGeren

de leeftijdsopbouw van de bevolking van stad zal de komende jaren sterk veranderen. in de verdere toekomst (30 
jaar) resulteert dit in een afname van het aantal jongeren er in een verdriedubbeling (van 7.000 naar 22.000) van 
het aantal 65-plussers, tegelijk de grootste stijging binnen heel almere. deze trend is al ingezet. de vergrijzing 
leidt enerzijds tot een grotere zorgvraag en anderzijds, zo is de verwachting,. tot een toename van de eenzaam-
heidsproblematiek. een deel van de ouderen is juist actief (actieve ouderen met een hoge burgerkracht), waardoor 
zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de participatiesamenleving.  

Voor het stadsdeel almere stad is de komende jaren geen groei voorzien van het aantal aangepaste en/of le-
vensloopbestendige woningen. Veel woningen in de oudere wijken waar juist de vergrijzing sterk zal toenemen, 
zijn zonder aanpassing ongeschikt voor ouderen met een beperking. Vanuit dit perspectief mogen we stellen dat 
binnen stad op termijn een groot tekort aan aangepaste, levensloopbestendige woningen of woon-zorgwoningen 
ontstaat. Het verwachte tekort aan levensloopbestendige woningen is binnen stad het grootst in waterwijk en krui-
denwijk. Volgens berekeningen zal dit tekort in waterwijk oplopen tot minimaal 400 en in kruidenwijk tot minimaal 
220 nultredenwoningen of op een andere wijze voor mindermobielen aangepaste woningen. 

Vitaliteit wijken 

de landelijke leefbaarometer geeft op zeer klein geografisch niveau weer hoe het gesteld is met de leefbaarheid 
en daarmee vitaliteit van wijken. in stad worden de meeste gebieden als positief beoordeeld. een aantal delen van 
wijken scoort sinds 2008 matig. Vooral kleine gebiedjes in met name centrumrandwijken als Centrum, staatslie-
denwijk en stedenwijk alsook kruidenwijk en Muziekwijk-Zuid. een klein deel van stedenwijk-noord heeft zich 
gunstig ontwikkeld: in 2008 en 2010 kreeg het een negatieve label, in 2012 niet meer. in Filmwijk-noord is een 
klein gebiedje tussen 2008 en 2010 ‘afgezakt’ van matig positief naar matig. dit is zo gebleven in 2012. Hoewel er 
sprake is van kleine verbeteringen in de centrumrand was het de verwachting dat deze wijken meer zouden gaan 
profiteren van hun ligging naast het centrum en een meer gemengd, stedelijk karakter zouden krijgen. Zoals het 
er nu naar uitziet, zal dit de komende jaren niet gebeuren vanwege onvoldoende druk vanuit de markt en door 
concurrerende vestigingsmogelijkheden elders. 

trends en ontwikkelingen
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wijken aan de westkant van stad hebben concurrentie van nieuwe wijken in Poort. uit onderzoeken naar de ver-
huisketens in almere blijkt dat deze wijken meer doorstroom ervaren naarmate meer woningen in almere Poort 
worden opgeleverd. ruim 60% van de inwoners van Poort is afkomstig uit almere stad. 

de bewoners van stad zijn niet al te positief over de toekomst van hun buurt, zoals blijkt uit het feit dat 22% meer 
bewoners negatieve verwachtingen hebben voor de toekomst van hun wijk in stad oost. Voor stad west is dat 8%. 
wat betreft de gehechtheid aan de buurt scoren danswijk en tussen de Vaarten-noord en -Zuid lager dan gemid-
deld in stad. de ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar en de toekomstverwachting worden opvallend ne-
gatief beoordeeld in Parkwijk en tussen de Vaarten-noord. ook de bewoners van Muziekwijk-Zuid vinden dat hun 
buurt achteruit is gegaan en hebben geen positieve blik op de toekomst. 

Hoewel stad op de ‘meedoen-index’ matig scoort, lijkt er een onderstroom op gang te komen waarbij bewoners - 
al dan niet in samenwerking met maatschappelijke partners – elkaar opzoeken om samen activiteiten te organise-
ren. Zo trekken bewoners en partners als Zorggroep almere, stad & natuur, de schoor en Vereniging Buitenstad 
gezamenlijk op in het tot stand brengen van projecten met als thema ‘groen en gezondheid’. een ontwikkeling die 
geheel in de geest is van het project Floriade dat in 2022 wordt gerealiseerd in almere stad. als onderdeel van 
de Floriade is het namelijk de ambitie om de lopende initiatieven in almere stad te versterken tot een stedelijke 
beweging. deze strategie wordt ‘Growing Green’ genoemd. de verwachting is daarom dat deze initiatieven de ko-
mende jaren verder tot ontwikkeling zullen komen en ook anderen zullen inspireren. 

VeiliGHeid

op het terrein van veiligheid zijn meer en meer grootstedelijke patronen waarneembaar. dit uit zich in (zwaardere) 
criminaliteit, illegaliteit en overlast.  Het aantal dak- en thuislozen neemt als gevolg van financiële problemen toe, 
al dan niet gepaard met psychische of verslavingsproblematiek. Zij houden zich bij voorkeur op in het centrum.     

jeugdgroepen, waaronder overlastgevende, komen ook graag samen in het centrum. onder invloed van social 
media zijn de groepen qua samenstelling fluïde.  Voor een effectieve aanpak van groepen met onaangepast gedrag 
schiet het bestaande instrumentarium nu tekort.  
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de uitgaansmogelijkheden in almere zijn gegroeid en ieder weekend kunnen duizenden bezoekers van diverse 
leeftijden zich op prettige wijze vermaken. de sfeer is over het algemeen ontspannen en er wordt alert gereageerd 
op (dreigende) uitwassen of aantasting van de veiligheid. almere heeft ook een aantrekkingskracht op diverse 
doelgroepen van buiten de stad. afhankelijk van de doelgroep worden aanvullende eisen gesteld aan exploitanten 
om de veiligheid te waarborgen.

de verschillende stations in almere stad zijn belangrijke knooppunten van woon-, werk- en uitgaansverkeer. 
de veiligheidssituatie fluctueert. deze is afhankelijk van tijdstip, hoeveelheid reizigers en aan-/afwezigheid van 
(jeugd)groepen. 

Positieve ontwikkeling is dat het aantal geregistreerde groepen jongeren die overlast bezorgen of criminele activi-
teiten ontplooien in heel almere stad is afgenomen. echter, in stad oost is het aantal gemelde incidenten (overlast 
en delicten) veroorzaakt door jeugd structureel hoger dan elders in stad. Professionals wijten deze ontwikkeling 
aan het feit dat er voor jongeren van 16+ in dit stadsdeel weinig voorzieningen of activiteiten zijn.  

Vitaliteit CentruM

uit een onderzoek uit 2010 onder bezoekers en ondernemers blijkt dat men over het algemeen tevreden is over 
de ‘functionele kant’ van het centrum. de parkeergelegenheid en het winkelaanbod zijn goed. ook de architectuur 
wordt zeer gewaardeerd. over sfeer, gezelligheid en leuke aparte winkels is men echter kritisch. ondernemers 
maakten zich zorgen over het teruglopen van bezoekersaantallen en toekomstperspectieven werden slecht beoor-
deeld. Het vertrouwen in de planvorming was laag. uit recent onderzoek (november 2013) is naar voren gekomen 
dat op het gebied van sfeer en beleving nog steeds veel winst te behalen valt, maar dat er sinds 2010 wel een 
duidelijke positieve trend waar te nemen valt. waar respondenten kernwaarden als ‘sfeervol’ en ‘Plezierig’ in 2010 
nog het rapportcijfer 4,0 en 5,5 gaven, is dit in 2013 opgeklommen naar respectievelijk 6,3 en 7,1. in 2013 scoren 
functionele aspecten nog steeds hoger dan aspecten die met beleving samenhangen, maar het verschil in oordeel 
tussen ‘Functioneel’ en ‘Beleving’ is wel kleiner geworden. we kunnen en mogen deze verbetering nog niet struc-
tureel noemen: één zwaluw maakt ook in dit geval zeker nog geen zomer.
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de detailhandel in het centrum is, net als in de rest van nederland, zwaar getroffen. de leegstand van winkels 
bedroeg in maart 2013 8,9%. landelijk is dat 6% . uit landelijk onderzoek blijkt dat internet een steeds grotere 
rol speelt in oriëntatie/aankoop van producten en diensten. er is sprake van een verdere verschuiving van fysieke 
winkelaankopen naar internet. eén op de drie aankopen (niet dagelijkse boodschappen) gebeurt via internet; in 
2009 was dat nog 23%. ook producten waarvan de aankoop vroeger ‘met meer zekerheid en persoonlijke aandacht’ 
gepaard ging, worden nu vaker online aangeschaft zoals elektronica en fietsen. Bezoekers vinden vaak niet hun 
weg door het hele centrum. Bepaalde straten en pleinen met evengoed onderscheidend aanbod worden soms niet 
gevonden. Hierdoor profiteert niet het hele centrum van bijvoorbeeld de komst van de Primark. Hiernaast hebben 
veel bedrijven en instellingen, gedwongen door de crisis, mensen ontslagen. neveneffect hiervan is dat bijvoor-
beeld een werklunch of snelle aankoop in de pauze minder plaats vinden.

Voor het centrum geldt dat de woondynamiek groter is dan in een ‘gemiddelde woonwijk’. Het is aantrekkelijk voor 
studenten en starters, maar ook omdat jonge alleenstaanden, na studie, in een volgende levensfase terechtkomen. 
Ze vinden bijvoorbeeld een baan elders in het land en/of gaan samenwonen/stichten een gezin waardoor ze op 
zoek gaan naar een ander huis. de zogenaamde empty-nesters (kinderen het huis uit) hebben geen behoefte meer 
aan een (groot) huis met een tuin. Zij prefereren een luxe, praktisch appartement in de stad, waar alle voorzienin-
gen op loopafstand aanwezig zijn. Het centrum biedt dit type woonmilieu.  

door de komst van hbo-opleidingen zal er een toenemende vraag zijn naar geschikte studentenhuisvesting. Zeker 
door studenten die van buiten almere in almere komen studeren. de vraag naar studentenhuisvesting kan voor-
alsnog worden opgevangen in de bestaande voorraad. op de middellange termijn moet het aanbod worden uitge-
breid. Mogelijkheden tot transformatie van (eigen) vastgoed, nieuwbouw op de oostkavels of 2F7 en bouwen op het 
weerwater worden onderzocht. 

windesheim kent een boven verwachting groeiend studentenaantal, waardoor uitbreiding van onderwijsruimte al 
snel noodzakelijk zal zijn. dit kunnen enkele grotere gebouwen zijn of verspreiding van kleinere gebouwen over 
het centrum. samen wordt gezocht naar geschikte ruimtes om windesheim daadwerkelijk te verankeren in het 
centrum en zo het centrum ‘de Campus’ te laten zijn.
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struCturele wijZiGinG in de VraaG naar werkloCaties

de wijze waarop wordt gewerkt in almere verandert. Zo is het aantal zzp’ers in heel almere tussen 2008 en 2012 
meer dan verdubbeld, al dan niet door de crisis. deze ontwikkeling kan met name gevolgen hebben voor de kanto-
renlocaties in almere-stad: ondernemen vindt steeds meer plaats vanuit huis of andere (netwerk)locaties, waar-
door traditionele kantorenlocaties aan belang inboeten.  

daarnaast ondervinden de traditionele bedrijventerreinen in toenemende mate concurrentie van nieuwe werkloca-
ties elders. Zowel door de beschikbaarheid van moderne bedrijfspanden als door een meer geschikte ligging aan 
de rand van de stad. Gevolg hiervan is dat hierdoor de vitaliteit van de bestaande werklocaties onder druk komt 
te staan: naast leegstand en een fysieke veroudering van bedrijfspanden is soms ook sprake van een functionele 
veroudering. een pand dat geschikt is voor logistieke doeleinden levert mogelijk beperkingen op voor een andere 
invulling. investeringen in bedrijfspanden blijven uit, waardoor de uitstraling langs entrees van de stad te wensen 
overlaat. dit doet zich met name voor op Markerkant.  op sommige locaties is hierdoor sprake van een vicieuze 
cirkel: een matige uitstraling trekt weer bedrijvigheid die weinig kan investeren in de kwaliteit van bedrijfsgebou-
wen. 

dynaMiek (Buurt)winkelCentra

supermarkten zijn belangrijke dragers van de voorzieningenstructuur in woonwijken. Het wegvallen van een su-
permarkt heeft dan ook verstrekkende gevolgen voor de leefbaarheid van deze woonwijken. Binnen deze branche 
is schaalvergroting een trend. dit vertaalt zich in de woonwijken door het wegconcurreren van kleine detailhan-
delsvestigingen en in het ergste geval het verlaten van de wijk naar een locatie met meer ruimte. winkelcentra na-
bij de stations Muziekwijk en Parkwijk die een meer strategische ligging kennen, weten hier juist van te profiteren. 
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de opgave waar almere stad de komende jaren voor staat, hangt nauw samen met de ruimtelijke geleding van 
het stadsdeel: Centrum en weerwater als het kloppend hart van stad, daaromheen een aantal kwetsbare cen-
trumrandwijken (stedenwijk, staatsliedenwijk, deel Centrum en kruidenwijk) en daar weer omheen de suburbane 
woonwijken (en bedrijventerreinen). elk met hun eigen specifieke kenmerken en opgaven. daarnaast staat dit 
stadsdeel de komende jaren voor een aantal thematische opgaven die verband houden met: 
•	 de nieuw te ontwikkelen sociale infrastructuur; 
•	 de aanpassing van de woningvoorraad aan de veranderende vraag (senioren, starters en betaalbaar);
•	 het beter benutten van het groenblauwe raamwerk;
•	 het vitaal houden van werklocaties. 
waar de opgaven een ruimteclaim met zich meebrengen, zal nadrukkelijk gekeken worden naar creatieve moge-
lijkheden om bestaand vastgoed tijdelijk of flexibel in te zetten. 

specifiek voor Centrum houden de opgaven verband met:
•	 Centrum 22: Poort naar de Floriade;
•	 verrassend en aantrekkelijk centrum in de regio;
•	 kloppend hart van almere.

BeHouden ConCurrentiekraCHt woonwijken

Vanwege de kwetsbaarheid in de centrumrandwijken is in 2008 al gestart met een integrale wijkaanpak in steden-
wijk die vervolgens naar aangrenzende kwetsbare buurten is verbreed tot de ‘40+ wijkaanpak’. in totaal hebben 
hier circa 4.400 mensen te maken met een cumulatie van problemen op het gebied van armoede, langdurige 
werkloosheid, leerachterstanden, inburgering, etcetera. Het zelfoplossende vermogen van deze wijken is onvol-
doende. daarom is ondersteuning urgent, zodanig dat deze wijken weer zelfredzaam worden. de urgentie zit ‘m in 
de aanpak van de stapeling van problemen zoals die zich voordoet bij bewoners/huishoudens.
 
ook in de overige wijken waar het vanouds goed gaat, is het zaak om vinger aan de pols te houden en voortdurend 
te investeren in het sociaal weefsel (netwerken opbouwen, flexibel inspelen op bewonersinitiatieven). Met de door-
ontwikkeling van de stad is het belangrijk om niet alleen in te spelen op kansen die er zijn voor almere stad, maar 
vooral ook om het woon- en leefklimaat in stad op peil te houden. 

opgaven
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Zo staan er de nodige grote projecten op stapel die invloed hebben op stad: capaciteitsuitbreiding van spoor, 
inclusief geluidwerende voorzieningen door heel stad (saal), de verdubbeling van de a6 en daaraan gerelateerd 
maatregelen voor de stedendreef en Hogering. 

ook deze vanouds rustige woonwijken kennen in de meeste gevallen hun kwetsbare ‘hotspots’, een belangrijke en 
mogelijk tot op heden onderschatte opgave. de bewoners hebben een belangrijke stem in de verschillende moge-
lijke aanpakken in wijken. Mocht er sprake zijn van ingrepen of interventies, dan hangt de zwaarte uiteraard af van 
de ernst van de problematiek. uitgangspunt is licht en gericht, in coalitieverband en zonder ruimtelijke ingrepen.

aandaCHt GeVen aan de nieuwe soCiale inFrastruCtuur

een nieuwe sociale infrastructuur voor de gemeentelijke taken op het gebied van onder andere jeugdzorg en 
ondersteuning van ouderen zal moeten aansluiten op de specifieke kenmerken van het stadsdeel stad: een grote 
diversiteit binnen de wijken en een snel toenemende vergrijzing. de eerste ervaringen worden nu opgedaan bin-
nen de Praktijkwerkplaats in waterwijk (‘seniorenproof’), waar de focus ligt op de groeiende groep van ouderen in 
deze wijk, en binnen het ‘krachtteam’ in stedenwijk, een vergaande samenwerking tussen maatschappelijk werk 
en welzijnswerk.  de laatste is dermate succesvol dat deze werkwijze ook in kruidenwijk toegepast gaat worden. 
deze nieuwe sociale infrastructuur gaat uit van het ‘eigen kracht’-principe, waarbij een groot beroep wordt gedaan 
op ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers.  dit vraagt een forse inzet van de ‘participatiemaatschappij’.  
juist in deze vorm van ondersteuning zit voor stad mogelijk een groot risico vanwege de relatief lage participatie-
graad van inwoners en de grote diversiteit in achtergronden in sommige wijken. dat maakt dat deze opgave in stad 
extra inzet vergt op het gebied van netwerkvorming.  

de ‘eigen kracht’ van bewoners in stad is zichtbaar in de vele projecten die bewoners en partners opstarten op 
het gebied van ‘Gezond en groen’.  samen gezond koken, bewegen, en tuinieren in openbare volkstuinen maakt 
dat niet alleen bewoners in hun kracht worden gezet, maar ook dat de stad gezonder wordt waardoor men minder 
(zorg)behoeftig wordt. Het mes snijdt aan twee kanten. de komende jaren zullen bewoners, gemeente en partners 
gezamenlijk de agenda voor een stadsbrede beweging rond dit thema gaan vormgeven. 
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aanPassen woninGVoorraad aan Veranderende VraaG 

Met een verdriedubbeling van het aantal 65+-ers in de komende 30 jaar is het een urgente opgave om te komen 
tot voldoende aangepaste en levensloopbestendige woningen. in het werken aan een aantrekkelijk woonklimaat 
is het zaak te zoeken naar ‘ruimte’ voor seniorenwoningen of de beschikbare voorraad ingrijpend aan te pas-
sen. daarnaast is er behoefte aan ‘ruimte’ voor starterswoningen. de vraag naar goedkope starterswoningen en 
seniorenwoningen overtreft al langere tijd stadsbreed het aanbod. de woningvoorraad van de buurten is vaak niet 
toegerust op de vraag, aangezien de meeste inwoners van almere stadsbreed aangeven in (of direct aangrenzend 
aan) de eigen buurt te willen verhuizen. Voor wat betreft ouderenhuisvesting ligt de prioriteit in stad bij waterwijk 
en kruidenwijk met beide een voorzien tekort van 400 respectievelijk 220 nul-tredenwoningen. recente enquêtes 
onder ouderen in waterwijk bevestigen nog eens de behoefte om binnen de wijk te verhuizen. 

ook de vestiging van hogescholen windesheim en CaH Vilentum in Centrum zal naar verwachting op korte termijn 
de vraag naar studentenwoningen doen toenemen. waarschijnlijk in de nabijheid van het centrum. daartoe worden 
ook mogelijkheden tot transformatie van (eigen) vastgoed in het centrum, nieuwbouw op de oostkavels of 2F7 en 
bouwen op het weerwater onderzocht. we kiezen voor concentratie in het entrum en op de centrumrand.

Beter Benutten GroenBlauwe raaMwerk

juist omdat het groenblauwe raamwerk zo aanwezig is in stad zal een beter gebruik ervan ook zichtbaar bijdragen 
aan een versterking van het woon- en leefklimaat en imago van stad als geheel. Het Centrum /weerwater vormt 
daarbij de centrale toegangspoort. een groene loper, naar de Floriade. ‘rondje weerwater’ zal de omliggende 
woonwijken en lumièrepark nauwer met het centrum van stad verbinden. Het weerwater vormt binnen dit groen-
blauwe raamwerk de verbindende schakel van de Blauwe as, tussen randmeren en het ijmeer. Het beter benutten 
van deze ‘as’ kan bijdragen aan het woon- en leefklimaat van aanliggende woonwijken als stedenwijk en noorder-
plassen en aan het beter benutten van de potentie van het Beatrixpark als stadspark.

daarnaast zal het groenblauwe raamwerk een belangrijke drager worden van een brede maatschappelijke ontwik-
keling in stad. ‘Growing Green’ zal de komende jaren dé kapstok zijn om het thema ‘Gezond en Groen’ verder uit te 
bouwen in stad. 
de opgave is om met het werkveld de doelstellingen en de agenda te bepalen om het thema van ‘Gezond en Groen’ 
zo breed mogelijk te laten leven. 
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Vitaal Houden Van werkloCaties

Vanwege de structurele wijziging in de vraag naar werklocaties en vanwege de concurrentie van nieuwe werkloca-
ties is het de opgave om de situatie op bestaande bedrijventerreinen en kantorenlocaties in almere stad goed te 
monitoren en -waar dit binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt- vitaal te houden. deze opgave is actueel nu 
op de oudere terreinen in stad leegstand toeneemt en/of de signatuur van sommige bedrijventerreinen onduidelijk 
of achterhaald is. dit raakt aan het dilemma van waar –op welke locaties– de flexibiliteit in gebruik zo groot moge-
lijk te maken versus herstel van een duidelijk profiel. anders dan in het verleden is dit een opgave waar eigenaren 
en gebruikers van bedrijfspanden een belangrijke rol in (moeten) hebben. Het bepalen of en waar zich dergelijke 
situaties voordoen, zal in nauw overleg met partners plaatsvinden. de gemeente heeft hierin een belangrijke rol 
als initiator en verbinder. 

Marktpartijen onderzoeken momenteel in nauwe afstemming met de gemeente de mogelijkheden om te investe-
ren in opwaardering van winkelcentrum Muziekwijk, nabij station Muziekwijk. de verwachting is dat deze locatie 
zich met de doorgroei van de stad verder kan ontwikkelen. 

alMere CentruM: kloPPend Hart Van alMere

Het centrum is het kloppend hart van almere. Compleet en aantrekkelijk. niet alleen een winkelgebied, maar ook 
een cultureel hart en aantrekkelijk uitgaanscentrum. een plek voor hoger onderwijs en andere grootstedelijke 
voorzieningen. Het stadscentrum is het visitekaartje van de stad en dat is aan alles te merken.

in het kader van ‘next level’ zullen we op de reeds ingezette weg doorgaan met nog meer aandacht voor branche-
ring en onderscheidend aanbod voor stad en regio. Het vergroten van de diversiteit, maar vooral van de synergie 
van de functies is een duidelijk speerpunt. 

ook het faciliteren van vernieuwende concepten op het gebied van detailhandel maakt hier een belangrijk onder-
deel van uit.

aankleding van de openbare ruimte met aandacht voor beleven en aangenaam verblijven is nog steeds een onlos-
makelijk onderdeel van ‘next level’. speciale aandacht verdient ook inzet op leisure, toerisme, recreatie en vrije 
tijd.
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er moet voortdurend op het veranderende winkelgedrag worden ingespeeld en geanticipeerd. Gezamenlijk blijven 
optrekken met de partners op het gebied van ontwikkeling en marketing is hierbij cruciaal. Met de vestiging van 
een multiculturele supermarkt in de passages wordt een nieuwe doelgroep bereikt. dit kan een grote aantrek-
kingskracht hebben op andere ondernemers die dezelfde doelgroep bedienen. de trend van toenemende leegstand 
in de passages kan hierdoor gekeerd worden en een tot dusver onvoldoende bediende doelgroep kan worden 
bediend. tegelijkertijd leent dit gebied zich met het gebied rondom de kiekendief en de lichtboog uitstekend om te 
transformeren naar vormen van hoogwaardig wonen voor ouderen en een campusontwikkeling. 

VeiliGHeid

Het is een opgave de levendigheid van het economisch en cultureel centrum èn het woonklimaat beter te laten 
samengaan en inspanningen die hierop gericht zijn te focussen, te versterken en zichtbaar te maken.

Gerichte inspanningen om het steeds grootschaliger uitgaan in almere Centrum goed te laten verlopen, blijven 
noodzakelijk.

Problematiek van onder andere dak- en thuislozen neemt toe en concentreert zich veelal in centrumgebied 
(winkelcentrum, Grote markt, station, garages, hofjes). inspanningen gericht op basale zorg voor deze groep zijn 
noodzakelijk. ook de stationsgebieden vragen permanente aandacht.

Voor een effectieve groepsaanpak voor met name moeilijk aanspreekbare groepen is aanvullend instrumentarium 
nodig. kennis van de individuele leden en een aanpak in samenhang met zorg van jeugdige en/of van het betref-
fende gezin wordt met de nieuwe taken van de gemeente mogelijk. 

Verrassend en aantrekkelijk CentruM in de reGio

almere Centrum is het visitekaartje van de stad en zeer medebepalend voor het imago van almere. de economi-
sche ontwikkeling van het centrum is dan ook een aparte opgave. Met behulp van centrummanagement, de visie 
‘next level’ en de Growing Green-beweging wordt een basis gelegd voor een route naar de Floriade en naar wat 
Centrum 22 kan worden genoemd.
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almere Centrum wordt nog dieper verankerd als centrum van de stad, waarbij ook de belangrijke positie in de 
regio wordt vastgehouden en versterkt. almere Centrum is het icoon van de stad. Meer nog dan in andere gebieden 
is het economisch belang in het centrum groot. Het is hier dan ook uitermate belangrijk mee te sturen en bovenop 
de ontwikkelingen te zitten. nieuwkomers in het centrum als CaH Vilentum en P!t expo kiezen niet voor niets 
voor de bereikbaarheid en reuring van het centrum. Het blijft van groot belang ook deze nieuwe partners mee te 
(blijven) nemen, nieuwe partners aan te trekken en grootstedelijke evenementen te organiseren. ook het wtC/sta-
tionsgebied verdient aandacht als hoogwaardige werklocatie en bruisend zakencentrum van stad en regio.

Campusontwikkeling en studentenstad zijn vraagstukken voor de komende jaren. een aantrekkelijk en goed aan-
sluitend aanbod aan hoger onderwijs brengt niet alleen reuring in het centrum maar biedt almere ook een kans 
intellectueel kapitaal te behouden.  Gezamenlijk wordt gekeken naar geschikte ruimtes om windesheim daadwer-
kelijk zichtbaar, herkenbaar en onderscheidend te verankeren in het centrum. 

CentruM 22: Poort naar de Floriade

Met het oog op Centrum 22 zal de aandacht ook uitgaan naar ontwikkelingen op de Zuidoever en rondom het 
kasteel, het rondje weerwater en de Floriade. deze ontwikkelingen moeten niet met elkaar concurreren, maar 
vormen samen juist een nieuwe krachtbron. samenwerking moet snel in de steigers gezet worden met bijzondere 
aandacht voor de verbinding, juist ook fysiek tussen deze gebieden. Zo kan gedacht worden aan een oeververbin-
ding tussen de Floriade, het centrum en zelfs de kasteellocatie en standslandgoed de kemphaan.
Met oog op Centrum 22 en de Floriade is het van belang ook op de middellange termijn verder te kijken naar 
bereikbaarheid. almere Centrum zal getransformeerd worden tot ‘almere Centraal’ en het centrum zal aan alle 
zijden ontsloten worden. Verdubbeling van snelweg en dreven gaan hand in hand met oV saal.

Vanuit Growing Green ontstaat een duurzame, belevenisvolle, groene route van station naar weerwater: de groene 
loper naar de Floriade.
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ONdERzOEkSvERaNTWOORdINg EN lEESWIjzER

In totaal zijn N=135 deelnemers gesproken in 17 Stadsgesprekken van ieder 2,5-3 uur in september en oktober 
2013. De Stadsgesprekken zijn gevoerd met deelnemers uit bepaalde groepen in de Almeerse samenleving. Alle 
deelnemers zijn geworven en geselecteerd op basis van lijsten van de opdrachtgever. De volgende Stadsgesprek-
ken zijn gerealiseerd: 

•	 Actieve bewoners Almere-Stad, N=10 deelnemers van 34-68 jaar
•	 Actieve bewoners Almere-Buiten, N=6 deelnemers van 43-72 jaar
•	 Actieve bewoners Almere-Haven, N=9 deelnemers van 53-61 jaar
•	 Actieve bewoners Almere-Poort, N=7 deelnemers van 24-68 jaar
•	 Sport en Cultuur, N=6 deelnemers van 25-66 jaar
•	 Religie en Charity, N=10 deelnemers van 29-70 jaar
•	 Scholieren en Studenten, N=11 van 16-23 jaar
•	 Etnische Groeperingen, N=7 van 39-66 jaar
•	 Frontliners onderwijs, zorg, welzijn, N=8 deelnemers, 34-64 jaar
•	 Ondernemers (niet-winkeliers), N=6 deelnemers, 40-60 jaar
•	 College B en W, N=8 deelnemers, leeftijden onbekend
•	 Frontliners op straat, N=8 deelnemers, 30-62 jaar
•	 Beleidsambtenaren, N=5 deelnemers, 30-57 jaar
•	 Frontline-medewerkers Gemeente, N=11 deelnemers, alle volwassen leeftijden
•	 Ondernemers (winkeliers), N=8 deelnemers, 32-60 jaar
•	 Fractievoorzitters (alle partijen, behalve VVD), N=9 deelnemers, 32-74 jaar
•	 Future Group, N=6 deelnemers, 32-74 jaar.

De onderzoeksmethode van kwalitatief-exploratief onderzoek beoogt de achterliggende denkbeelden, meningen, 
percepties, drijfveren en emoties over een onderzoeksonderwerp van een kleinschalige steekproef van responden-
ten te genereren en te beschrijven. De uitkomsten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard. Kwalitatieve 
onderzoeksresultaten kunnen worden getoetst op basis van kwantitatief onderzoek onder een grote en represen-
tatieve steekproef van respondenten. 
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In dit rapport worden de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk in de woorden van de deelnemers aan de Stadsge-
sprekken beschreven. De Stadsgesprekken zijn genotuleerd en als geanonimiseerde gespreksverslagen opgele-
verd. De Stadsgesprekken zijn op audio-tape opgenomen ten behoeve van de notulen. Er zijn geen video-opnamen 
van de Stadsgesprekken gemaakt. De deelnemers hebben anoniem aan dit onderzoek meegewerkt op basis van de 
richtlijnen van marktonderzoek van de vakverenigingen MOA en Esomar en de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens (Wpb).

De Stadsgesprekken zijn open gesprekken geweest waarin alle deelnemers vrij hebben kunnen praten. Dit rapport 
beoogt een korte en bondige weergave van de belangrijkste onderzoeksresultaten te zijn. De deelnemers hebben 
vele zaken besproken die voor hen tijdens de veldwerkperiode belangrijk zijn. Dit rapport geeft inzicht in de over-
koepelende verhalen, beelden, meningen, percepties en emoties van de gesproken deelnemers over het verleden, 
het heden en de toekomst van Almere zoals zij die hebben besproken tijdens het veldwerk. 

Door de wens van de opdrachtgever om een korte en bondige rapportage op te leveren, focust het rapport zich 
vooral op de overeenkomsten tussen de verschillende (doel)groepen van deelnemers, ofwel op het grote verhaal 
van de Stadsgesprekken. De verschillen tussen de (doel)groepen van deelnemers en tussen de individuele deelne-
mers worden in dit rapport niet beschreven. Hiertoe verwijs ik naar de door mij opgeleverde geanonimiseerde en 
ingekorte notulen van de Stadsgesprekken per (doel)groep. De in dit rapport beschreven onderzoeksresultaten zijn 
niet mijn persoonlijke mening over of visie op Almere als extern ingehuurde onderzoeker die niet in Almere woont 
noch werkt.

Mijn grote dank gaat uit naar de gemeente Almere, mijn opdrachtgevers en de meekijkers voor dit boeiende onder-
zoeksproject en de prettige samenwerking binnen dit project. Tevens bedank ik alle deelnemers aan de Stadsge-
sprekken voor hun vrijwillige en indrukwekkende medewerking aan dit onderzoek voor hun stad, Almere. Ik hoop 
alle bij dit onderzoek betrokkenen personen binnen en buiten de gemeente Almere in de toekomst nog eens te 
mogen ontmoeten en met hen samen te mogen werken.

drs. Klaus van den Berg
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acHTERgRONd & ONdERzOEkSvRagEN

ACHTERGROND

Wat is het achterliggende doel en kader van de uitgevoerde stadsgesprekken in de stad in het kader van de Staat 
van Almere? De denkagenda 2015-2019 is een gemeentelijk document dat voor een flink deel wordt gevoed door 
gesprekken met bewoners, belangengroepen en maatschappelijke partners. Kern van deze fase was in een 
wervend proces de inwoners van Almere, belangengroepen, maatschappelijke partners, ambtenaren en politiek 
te bevragen over de trends en ontwikkelingen in de stad, de verwachtingen ten aanzien van de toekomst en de 
belangrijkste onderwerpen die volgens hen de komende vijf jaar om (extra) aandacht vragen.
In september en oktober zijn 135 deelnemers gesproken in 17 Stadsgesprekken van 2,5-3 uur op diverse locaties 
in Almere. De extern ingehuurde marktonderzoeker en strateeg Klaus van den Berg heeft de werving en selectie 
van de deelnemers verzorgd op basis van lijsten van de opdrachtgever. Tevens is hij verantwoordelijk voor de ge-
spreksleiding, de analyse, de rapportage en de presentatie aan het college van B en W. De vraagpuntenlijsten zijn 
vervaardigd door de opdrachtgever. Enkele betrokkenen van de gemeente Almere waren aanwezig in de ruimtes 
waar de Stadsgesprekken zijn gehouden om mee te luisteren en na afloop vragen te stellen aan de deelnemers. De 
doorlooptijd van het gehele onderzoeksproject is tien weken geweest. 

CENTRALE ONDERzOEKSVRAAG

Wat zijn de percepties omtrent de toekomst van de stad Almere onder haar interne en externe stakeholders?

Het merendeel van de deelnemers beschrijft het verleden van Almere als een positieve herinnering aan de goede 
tijden waarin alles kon in Almere. Het was voor hen een jonge stad zonder grenzen waarin door iedereen op alle 
gebieden werd gepionierd. Het woord ‘ruimte’ is cruciaal in de beleving van Almere in de Stadsgesprekken, zowel 
letterlijk als figuurlijk, met name in vergelijking tot de concurrerende woon- en werkgebieden in de regio Groot-
Amsterdam en het Gooi. In Almere is het vooral goed wonen volgens de meeste deelnemers, omdat de huizen 
ruim, relatief goedkoop en snel beschikbaar zijn. Ook het hebben van een eigen tuin beoordelen de meeste deelne-
mers als een voordeel ten opzichte van het beschikbare, vaak beperkte, kleine en dure woningaanbod in Amster-
dam.

Na de goede tijden schetsen de meeste deelnemers een keerpunt door de economische crisis van na 2008 dat in 
Almere, waar voorheen alles kon, een serie van negatieve maatschappelijke effecten heeft gehad, en nog steeds 
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heeft. De slechte tijden hebben Almere harder getroffen dan gemiddeld in Nederland, zo gaat de redenering. De 
grootste zorg van de meeste deelnemers is de verarming van de Almeerse bevolking, waardoor niet alleen de ‘tra-
ditionele’ lagere inkomensklassen, maar ook de ‘voorheen onaantastbare’ middengroepen hard worden getroffen 
door minder of geen inkomsten en door ontslagen, met alle sociaal-maatschappelijke gevolgen van dien. Inclusief 
verhalen over de nieuwe thuislozen en ‘netwerklozen’ die buiten de bestaande regelingen en opvang vallen.

De meeste deelnemers roepen de gemeente op om in de komende vijf jaar meer aandacht te besteden aan het 
kwalitatief verbeteren van het leefklimaat van de mensen in Almere, zoals het nu is geworden, en zich minder te 
focussen op de inmiddels als ‘klassiek’ gepercipieerde gemeentelijke aandachtsgebieden van geografische ge-
biedsuitbreiding en nieuwbouw van huizen, winkelpanden en kantoorgebouwen. Met name door het relatief nieuwe 
en als pijnlijk ervaren Almeerse fenomeen van leegstand. De door hen als onlogisch hoog gepercipieerde prijzen 
van Almeers vastgoed is voor de meeste deelnemers het bewijs van hun gelijk. In het licht van de economische 
crisis zijn de meeste deelnemers van positieve pioniers en actieve aanpakkers mentaal veranderd in behoedzame 
behouders van al het goede en hun persoonlijke voordelen in Almere. Dat betekent niet dat de deelnemers hun blik 
weemoedig op het vergane verleden van Almere richten. In tegendeel, de meesten van hen beseffen en accepteren 
dat er meer werk zal moeten worden verricht met minder financiële middelen en ondersteuning van de gemeente 
door de bezuinigingen en de nieuwe taken vanuit de Rijksoverheid. Almere en de Almeerders zullen hun schouders 
onder de toekomst van de stad moeten gaan zetten, zo luidt de algemene toekomstverwachting van de meeste 
deelnemers.

De Stadsgesprekken vonden plaats kort na Prinsjesdag. Het nieuwe maatschappelijke fenomeen van de partici-
patiesamenleving is vaak spontaan en letterlijk door deelnemers genoemd als het nieuwe concept en de nieuwe 
uitdaging voor ook het leven en werken in Almere voor de komende vijf jaar. De meeste deelnemers schetsen een 
nieuw maatschappelijk krachtenveld waarin de gemeente, de bewoners en zowel profit- als non-profitorganisaties 
meer en beter moeten en zullen samenwerken. De meeste deelnemers zien daarin ook een nieuwe rol voor en 
relatie tot de gemeente. 

De uitdagingen van de Almeerse samenleving in de komende jaren formuleren de meeste deelnemers als volgt: 1) 
het goede en de voordelen van Almere voor de toekomst kwalitatief gaan borgen en behouden met meer oog voor 
en focus op de menselijke maat en 2) een concrete, duidelijke en nieuwe visie op de toekomstige maatschappelijke 
kracht van Almere gaan schetsen die gebaseerd is op de huidige en toekomstige dromen, wensen en noden van de 
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mensen die Almere maken, de Almeerders. De meeste deelnemers zeggen hun eigen (voor)rechten als Almeer-
ders te beseffen, als ware het hun Almeerse ‘stadsrechten’. Niet voor niets wordt regelmatig voor Almere en de 
Almeerders de vergelijking met de leeftijdsfase van een puber gemaakt, inclusief het ontwaken uit de beschermde 
leefwereld van het kind, de zich vormende eigen identiteit en de daarbij horende groeistuipen. Nu is het moment 
voor Almere en de Almeerders om volwassen te worden in de nieuwe tijd waarin meer moet en ook kan worden 
gerealiseerd met minder geld. 

De ondernomen Stadsgesprekken worden als een goed begin hiervoor gezien door de meeste deelnemers, som-
migen van hen hebben de eerste kleine signalen al positief opgemerkt in de afgelopen jaren. Met name door 
meer aandacht en man-/vrouwkracht op wijkniveau door de gemeente en in kleinschalige projecten voor en door 
Almeerders die de weg naar gemeenteambtenaren hebben weten vinden. Kleine, maar fijne initiatieven die met 
hun eigen medewerking groter kunnen groeien (de mogelijke trots van de Kleine Pionier, de Almeerder) genie-
ten de voorkeur van de meeste deelnemers boven prestigieuze megaprojecten waar zij niet bij betrokken zijn en 
die volgens hen immers ook kunnen mislukken (het mogelijke gezichtsverlies van de Grote Pionier, de gemeente 
Almere).

Een goed begin is daarbij het halve werk. Vooral duidelijkere, efficiëntere, snellere en kortere nieuwe communica-
tielijnen tussen alle stakeholders in de Almeerse samenleving worden hierbij als de cruciale kritische succesfac-
toren voor de komende jaren gezien. ‘The management of expectations’, het goed regelen en vooral ook communi-
ceren van verwachtingen in de nieuwe Almeerse samenleving is een duidelijke coördinerende overzichtsrol die de 
meeste deelnemers toedichten aan de gemeente voor de komende vijf jaar. De bereidheid van de deelnemers om 
te investeren in ‘hun’ Almere is groot, ook gezien hun vrijwillige en enthousiaste bijdrage aan deze serie van Stad-
gesprekken. De meeste deelnemers zijn zich vooralsnog mentaal, maar sommige deelnemers ook al heel con-
creet, aan het voorbereiden op de nieuwe Almeerse samenleving van de komende jaren. zij geven daarbij duidelijk 
als voorwaarde aan dat zij als nieuwe, want nu ook ‘zachte’, sociale, maatschappelijk betrokkenen vooral mensge-
dreven Almeerse pioniers deze nieuwe gemeenschappelijke uitdaging voor Almere willen aangaan.

Het grootste geloof in de toekomst leggen de meeste deelnemers in de menselijke kracht van Almere. In de 
handen van de Almeerders zelf, zij het in steeds minder populair georganiseerd verband van grote groepen, zij het 
op steeds populairder wordend individueel niveau in kleine gemeenschappen en ‘communities’ in de wijken en de 
straten van Almere. De concurrentie met andere grote steden, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, lijkt hierbij steeds 
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meer als de oude traditie van de Almeerse ambitie van voorbije jaren te worden afgewezen. Het wordt volgens hen 
nu tijd dat Almere zichzelf gaat worden en een eigen, unieke identiteit in Nederland gaat ontwikkelen als een wel-
iswaar jonge, maar volwassen stad. De meeste deelnemers spreken de toekomstwens uit om op het gebied van de 
nieuwe Almeerse samenleving de pioniers, de voorlopers en de trendsetters van Nederland te willen worden.
Ook de hiervoor benodigde nieuwe maatschappelijke spelregels maken zij graag samen met de gemeente. Volgens 
de meeste deelnemers zal de gemeente een aantal primaire kerntaken behouden met daaromheen een aantal 
deeltaken die ofwel kunnen worden gerealiseerd in samenwerking met Almeerders, ofwel in sommige gevallen 
volledig zullen kunnen worden uitbesteed aan Almeerders. Maatschappelijke verantwoordelijkheid (deels) durven 
los te laten en (deels) over te laten aan de Almeerders zal de grootste nieuwe uitdaging worden voor de Gemeente, 
zo klinkt het in de Stadsgesprekken. En omgekeerd, maatschappelijke verantwoordelijkheid (deels) durven te 
nemen en soms geheel over te nemen van de gemeente zal de nieuwe uitdaging worden voor de Almeerders in de 
komende vijf jaar.

‘In Almere kan het’ volgens de meeste deelnemers, met de kritische kanttekening dat veel, maar niet alle Al-
meerders zullen kunnen meekomen met de nieuwe Almeerse samenleving in de komende vijf jaar. Meer zorg en 
aandacht voor de groeiende groep van sociaal-zwakke Almeerders, zoals kwetsbare ouderen en jongeren, en de 
nieuwe groep van slachtoffers van de crisis (hypotheken onder water en weinig goedkope huurhuizen) worden vaak 
omschreven als de belangrijkste Almeerse onderwerpen voor de komende vijf jaar. 

De onderliggende onderzoeksvragen zijn:

1.  Het gaat om het vergaren van visies/ideeën van de bewoners en anderen, maar ook om vroegtijdig zicht te  
 krijgen op mogelijke gapende kloven tussen lokaal openbaar bestuur en bevolking. Het gaat om zoeken naar de  
 dromen van partners ten aanzien van wonen, werken en leven in Almere.

De visies, ideeën en dromen van de deelnemers over de toekomst van Almere zijn hiervoor beschreven. De meeste 
deelnemers aan de Stadsgesprekken bespreken in dit kader een dubbel, want positief en negatief, imago van de 
gemeente Almere. Enerzijds zijn er de ambtenaren waarmee zij direct contact kunnen hebben en direct resultaat 
kunnen boeken. Soms zijn dat ambtenaren op het stadhuis, maar vaak worden ook ambtenaren in de Almeerse 
wijken en straten als prettige en constructieve partners genoemd. Met name de combinatie van formeel handelen 
en informele communicatie hierover van ambtenaren wordt als zeer prettig ervaren. Anderzijds is er een tendens 
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om een deel van de ambtenaren op het stadhuis te omschrijven als star, stroperig, bureaucratisch en onbetrouw-
baar in de terugkoppeling. Andere deelnemers hebben de neiging om het hele stadhuis als zodanig negatief te 
typeren, na één of meerdere negatieve ervaringen met ambtenaren die op het stadhuis of ook daarbuiten werken. 
Sommige negatieve ervaringen met de gemeente dienen serieus te worden genomen, omdat actieve Almeerders 
met goede bedoelingen en ideeën volgens henzelf soms onnodig hun neus stoten aan gemeentelijke bureaucratie, 
verordeningen en ‘regeltjes’ en hierdoor teleurgesteld, gedemotiveerd, geïrriteerd of zelfs woedend zijn geworden 
en ook blijven. Vaak kunnen deze gevoelens van teleurstelling in de toekomst worden voorkomen door een meer 
individuele aanpak op maat, heldere communicatie en een persoonlijk gesprek. Beter gestructureerde communi-
catielijnen binnen en buiten de gemeente lijken de oplossing te zijn volgens de meeste deelnemers.

2.  Voor wie is de stad en hoe karakteriseren de deelnemers de diverse gebieden? 

Veel deelnemers noemen Almere hun ‘thuis’. Opvallend daarbij is dat veel deelnemers eveneens hun gevoel 
beschrijven dat de stad Almere er niet of in mindere mate voor hen is. Het beeld heerst dat de gemeente Almere 
goed zaken doet met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties ten behoeve van nieuwbouw. Deze project-
ontwikkelaars werken voor commerciële bedrijven die uit zijn op winst, en geen zorg dragen voor een goed geba-
lanceerde stedelijke ontwikkeling en de bevolking van Almere, zo gaat de redenering. En juist op het gebied van de 
Almeerse traditie van goed en goedkoop wonen, zowel koop als huur, wordt momenteel veel pijn ervaren volgens 
de deelnemers. Aangezien betaalbare en snelle huisvesting altijd één van de belangrijkste redenen is geweest 
om in Almere te gaan wonen, en Almere daar ook bekend om staat, roepen veel deelnemers op tot meer goede 
en goedkope huisvesting in Almere voor jongeren, starters, gezinnen die goedkoper moeten gaan wonen, dakloze 
mensen (scheidingen) en ouderen.

Verder valt in de Stadsgesprekken op dat de stadsdelen van Almere altijd een bepaalde emotie onder de deelne-
mers oproepen. Met name als het gaat over het stadsdeel waar men zelf woont. In Almere Haven is deze emotie 
het sterkst en het meest positief: kom niet aan Haven, want dan kom je aan ons (identificatie met het stadsdeel, 
trots). Haven is volgens de meeste deelnemers een gezellig en kneuterig dorp, maar ook met enkele probleemwij-
ken en vergrijzing. Almere Stad levert een reeks aan associaties op, zoals voor elk wat wils, winkels, geen goede 
infrastructuur (waarmee vervoer wordt bedoeld) en ook enkele probleemwijken. Almere Poort wordt omschreven 
als een jong, innovatief en nieuw gebied met veel zelfbouw en originele architectuur. Almere Buiten wordt gezien 
als een echt buitengebied, ver verwijderd van de rest van Almere, met jonge gezinnen, indrukwekkende voorzienin-
gen, maar ook veel zand en wind. Almere Hout wordt omschreven als een apart stadsdeel dat eigenlijk helemaal 
niet bij de rest van Almere past, omdat het een wijk is met rijke inwoners in dure huizen.
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3.  Hoe kijken de deelnemers aan tegen de ontwikkelingen in de stad zelf en ook in de regio?

Hierboven is beschreven hoe de deelnemers tegen de ontwikkelingen in de stad zelf aankijken. Het lijkt erop alsof 
de deelnemers meer weten van hun straat dan van hun wijk, meer weten van hun wijk dan van hun stadsdeel, 
meer weten van hun stadsdeel dan van hun stad en meer weten van hun stad dan van de regio. Discussies over de 
regio zijn interessant, omdat is gebleken dat veel deelnemers zeggen te denken dat Almere niet tot de Randstad 
behoort. zij zien Almere meer als een rand-stad van de Randstad en van Amsterdam. zij schetsen vaak het beeld 
van het komen aanrijden richting Almere vanuit de Randstad en het achter zich laten van de Randstad, waarbij 
zich dan een aparte wereld - hun eigen wereld - voor hun ogen ontvouwt. Het Almere-gevoel van ruimte is daar-
bij cruciaal. Met name als een positieve tegenstelling tot hun benauwde en drukke gevoel over de Randstad en 
Amsterdam. Geen van de deelnemers heeft zich expliciet geassocieerd met of geïdentificeerd als (bewoner van) de 
Flevopolder, hetgeen een uiterst interessant onderzoeksresultaat is. Ook de superprovincie is nauwelijks genoemd 
door de deelnemers. Sommige deelnemers zeggen zich te identificeren met Almere, hun stadsdeel, hun wijk en/of 
hun straat. Andere deelnemers zeggen zich toch meer te identificeren met Amsterdam en Amsterdammers, ook al 
wonen zij daar niet (meer). Dit levert een unieke dubbele stadsidentiteit op bij deze deelnemers: Ik woon in Almere, 
maar ik ben toch meer een Amsterdammer.

4.  Wat voor stad willen we zijn, wie willen we binden en wat is daarvoor nodig (de stad als geheel en in de stads- 
  delen, wijken en buurten)?

Sinds haar oprichting in 1976 is Almere een pioniersstad volgens de meeste deelnemers. zij willen dat ook voor 
de toekomst zo houden. Echter, Almere wordt een volwassen stad en zal zich ook moeten gaan bezighouden met 
het behoud en verbeteren van de bestaande stad in plaats van de focus op nieuwbouw in nieuwe gebieden alleen. 
Sommige deelnemers wijzen op het risico dat de bestaande stad zal worden verwaarloosd en zelfs zal verpaupe-
ren, terwijl door wordt gegaan met de ontwikkeling van de nieuwe stadsdelen. Ook ‘sociale cohesie’ wordt vaak 
genoemd als een punt van zorg en aandacht van de deelnemers, omdat Almeerders wel in Almere zouden wonen, 
maar er in feite niet zouden ‘zijn’ (leven, winkelen, recreatie, sociale contacten etcetera). Almeerders worden vaak 
als individualisten beschreven, waarvan het leven zich voornamelijk afspeelt achter de eigen voordeur. Ook het feit 
dat de vuile was niet wordt buiten gehangen, lijkt een hindernis te vormen om problemen en misstanden achter 
die voordeuren te signaleren. Ook klinkt hier en daar het geluid dat Almere en de Almeerders nogal standaard zijn. 
Andere mensen die afwijken van de gemiddelde standaardnorm kunnen zich met de rug aangekeken voelen in 
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Almere, terwijl tegelijkertijd de diversiteit van de bevolking vaak ook als pluspunt van de stad wordt genoemd door 
de meeste deelnemers.

De oplossing voor de komende jaren is volgens de deelnemers meer mogelijkheden scheppen tot vrijblijvend soci-
aal contact in de straat, wijk, het stadsdeel en de stad, omdat tegelijkertijd wordt gesignaleerd dat Almeerders zich 
steeds minder verenigen in traditionele groepen die geld/contributie kosten en ongewenste verplichtingen schep-
pen. De vorming van moderne, meer los-vaste en/of tijdelijke gemeenschappen en ‘communities’ met een bepaald 
concreet onderwerp, issue of doel lijken kansrijk voor de gewenste Almeerse samenleving in de komende vijf jaar 
vooral als hierin verschillende Almeerse stakeholders concreet met elkaar gaan samenwerken aan het oplossen 
van een probleem of het laten slagen van een nieuw idee in de stad.

5.  Wie moet wat toevoegen en wat moeten we veranderen? 

Er is een duidelijke behoefte en noodzaak voor de ‘the management of expectations’ tussen de gemeente en haar 
stakeholders en tussen alle stakeholders onderling volgens de meeste deelnemers. In sommige Stadsgesprekken 
sprak men voor het eerst met elkaar, georganiseerd door de gemeente, waardoor de deelnemers ter plekke beslo-
ten om kaartjes uit te wisselen of elkaars contactgegevens via de onderzoeker te krijgen met het doel om vaker bij 
elkaar te komen in een dergelijke gespreksvorm over de stad Almere. De Gemeente kan hier de rol van initiator en 
organisator op zich nemen. Het gesprek, de dialoog en de communicatie met en tussen stakeholders, waarbij men 
ervaringen met elkaar deelt en naar elkaars meningen en opinies luistert, wordt namelijk als zeer positief gewaar-
deerd door de meeste deelnemers. De meeste van hen zeggen behoefte te hebben aan wederzijdse en gelijkwaar-
dige communicatie met elkaar en met de gemeente, waarbij een duidelijke ‘grass roots’ opzet vanuit de basis en 
de realiteit van de Almeerse samenleving succesvol kan worden nagestreefd in de komende vijf jaar. 

6.  Hoe kijken de deelnemers naar de manier waarop huidige en toekomstige bewoners leven in de stad, wat zijn  
 de (markt)ontwikkelingen en –potentie? Wat zijn succesfactoren en wat zijn mogelijke knelpunten?

Vaak wordt Almere omschreven als een slaapstad, waar de Almeerders vooral wonen en in minder mate werken. 
Ook worden de Almeerders omschreven als individualisten die zich niet bijzonder veel bemoeien met hun leefom-
geving. Een eigen huis, een plek onder de zon is belangrijk voor Almeerders, met een heg of een schutting erom-
heen. Volgens de meeste deelnemers zijn de introverte aard en het eigengereide karakter van de Almeerders de 
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oorzaak van de lage sociale cohesie in de stad. Sommige deelnemers zeggen te denken dat de pioniergeneraties 
die niet zijn geboren in Almere een grotere en diepere binding met de stad (zullen) hebben en houden. Andere 
deelnemers verwachten juist dat de inwoners die in Almere geboren zijn écht aan de stad verbonden (zullen) 
blijven. Opvallend is dat slechts enkele deelnemers Almere zien vergrijzen in de komende jaren. Andere deelne-
mers zeggen daarentegen dat de leeftijdsopbouw van Almere gemiddeld is voor Nederland, of dat het juist een 
jonge stad is in vergelijking tot andere grote steden in Nederland. Het lijkt erop alsof de werkelijke, statistische 
en sociaal-demografische bevolkingsopbouw van mensen die wonen en/of werken in Almere niet of onvoldoende 
bekend is bij de meeste deelnemers aan de Stadgesprekken.

De ontwikkeling van het onderwijs wordt door veel deelnemers genoemd als een positieve Almeerse ontwikkeling, 
met betere inhoud, meer toegepaste vormen en de komst van hbo-onderwijs. Sommige deelnemers signaleren 
ook de goede kwaliteit en organisatie van de zorg in Almere als een positieve ontwikkeling. Andere deelnemers 
noemen de grote toekomstprojecten als de Floriade en de Icedome de nieuwe, positieve kansen voor het imago 
van en de werkgelegenheid in Almere. Ook de bijzondere architectuur en de unieke zelfbouw worden regelmatig 
genoemd als positieve ontwikkelingen in de stad. Tevens wordt de sport in Almere genoemd als een positieve kans 
voor het imago van de stad, waarbij het woord ‘sportstad’ valt om Almere te typeren in het heden, maar vooral ook 
voor de toekomst.

De mogelijke knelpunten voor Almere worden vooral gezien op vier vlakken. 
1)  De aandacht van de gemeente voor de nieuwe gebieden en nieuwbouw, terwijl er minder aandacht voor de be-

staande stad is; 
2)  De sociaal-economische bevolkingssamenstelling van Almere, die als zwak, kwetsbaar en gevoelig voor de 

gevolgen van de crisis wordt gekarakteriseerd door de meeste deelnemers; 
3) De lage sociale cohesie met veel problemen en eenzaamheid achter de voordeuren in Almere; 
4)  De economische crisis, waardoor veel werkgevers, werknemers, ondernemers en zzP-ers in Almere het moei-

lijk hebben in de stad. Vooral de combinatie van deze vier centrale knelpunten kunnen één groot sociaal-maat-
schappelijke knelpunt worden in Almere in de komende vijf jaar volgens de meeste deelnemers.
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7.  Ook is in de Stadsgesprekken besproken wat mogelijke aandachtsgebieden zijn voor (verdere) program - 
 matische/ruimtelijke uitdieping.

Hierboven zijn al enkele mogelijke aandachtsgebieden beschreven. Uit het veldwerk komen veel mogelijke aan-
dachtsgebieden naar boven die heel praktisch en concreet zijn en waar de gemeente in de komende vijf jaar 
direct mee aan de slag kan gaan. Voor dit beknopte en bondige rapport gaat een opsomming van alle mogelijke 
aandachtsgebieden te ver. Op basis van een globale, vergelijkende analyse van de notulen van ieder Stadsgesprek 
worden op de volgende pagina’s van dit rapport de belangrijkste, door de deelnemers meest genoemde, mogelijke 
aandachtsgebieden voor de gemeente in de komende vijf jaar gecategoriseerd en samen gebundeld tot een lijst 
met praktische en concrete actiepunten voor Almere. 
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bElaNgRIjkSTE ONdERzOEkSRESUlTaTEN

Hieronder worden de belangrijkste, door de deelnemers gepercipieerde, huidige trends en toekomstige ontwikke-
lingen beknopt en in willekeurige volgorde weergegeven, zoals opgetekend in de Stadsgesprekken.

1. Versterkt maatschappelijk effect van de crisis op Almere vereist (re)actie van de gemeente;
2. Het puberende Almere wordt een ‘gewone’ stad met een eigen, volwassen identiteit;
3. Van groei en groter (Almeerse kwantiteit) naar kleiner, maar fijner (Almeerse kwaliteit);
4. Almeerders, verenigt u!; 
5. Ruimte als historische (ver)binding tussen verleden, heden en toekomst van Almere;
6. Nieuwe sociale problematiek en doelgroepen in Almere: Ouderen, jongeren en gezinnen; 
7. zet verder en dieper in op de gepercipieerde winnaars ‘Onderwijs, Gezondheid en Sport’;
8. Minder regels en meer ruimte voor bedrijven en ondernemers in Almere;      
9. De Almeerse participatiesamenleving: Samen werken onder leiding van de gemeente.

1.  Versterkt maatschappelijk effect van de crisis op Almere vereist (re)actie van de gemeente

De meeste deelnemers wijzen op het feit dat landelijke trends en ontwikkelingen zich vaak eerder en sterker ma-
nifesteren in Almere. zo ook de economische crisis en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Almere wordt om-
schreven als een relatief jonge stad met een broos sociaal-economisch evenwicht. De meeste deelnemers wijzen 
op de grote groep van kwetsbare Almeerders die het door de crisis, de bezuinigingen en de veranderingen in het 
sociale domein nog moeilijker hebben gekregen en zullen krijgen dan voorheen. De‘klassieke’ zwakke groepen in 
Almere zijn volgens de meeste deelnemers ouderen en jongeren. Nieuw door de crisis is de voorheen onaantast-
bare maatschappelijke middengroep die door ontslagen, minder of geen werk, echtscheidingen, onverkoopbare 
koopwoningen met een hoge hypotheek en een gebrek aan goedkope huurwoningen wordt gesignaleerd als een 
nieuwe zwakke en kwetsbare groep in de Almeerse samenleving. 

De meeste deelnemers vragen voor deze zwakke bewoners meer aandacht en begrip, een realistisch (doelgroe-
pen)beleid en duidelijke communicatie hierover aan alle Almeerders van de gemeente Almere in de komende 
jaren. De huidige en voor een ieder zichtbare leegstand van panden is voor de meeste deelnemers moeilijk logisch 
te verklaren met het tekort aan betaalbare, en desnoods tijdelijke, (nood)woningen in Almere voor deze kwetsbare 
groepen. De meeste deelnemers roepen de gemeente Almere dan ook op om in de komende jaren realistische pro-
grammaplannen te gaan maken en een concreet (crisis)beleid ten uitvoering te gaan brengen met als doelen  
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1) meer werkgelegenheid; 
2) meer passende huisvesting;
3)  een meer doelgroepspecifiek of in sommige gevallen een meer individueel op maat gemaakt sociaal beleid. De 

meeste deelnemers adviseren de Gemeente Almere om in de komende jaren te pionieren en landelijk voorop te 
lopen als een nieuwe samenleving waaraan iedere Almeerder kan meedoen en niemand buiten de boot valt.

2.  Het puberende Almere wordt een ‘gewone’ stad met een eigen, volwassen identiteit

Voorheen kon alles en was er voor alles en iedereen een pilot in Almere, zo herinnert zich menig deelnemer. De 
speelse en eigenwijze puber Almere wordt volwassenen en zal voor zichzelf een duidelijke richting na de eerste 
pioniersfase moeten kiezen. Veel deelnemers geven aan dat de vergelijking en het meten met Amsterdam niet 
(meer) op gaat, omdat er in Almere inmiddels een eigen stadsdynamiek is ontstaan. Maar wat nu precies de eigen 
dynamiek van Almere is, dat is de meeste deelnemers niet duidelijk. De meeste van hen roepen de gemeente Al-
mere op om een eigen, unieke visie op de huidige en toekomstige identiteit van Almere te ontwikkelen en deze visie 
ook (pro-)actief te communiceren naar al haar stakeholders. Waar stonden we in het verleden, waar zijn we op dit 
moment nu alles slechter lijkt te gaan en waar gaan we naartoe met Almere in de komende jaren?

3.  Van groei en groter (Almeerse kwantiteit) naar kleiner, maar fijner (Almeerse kwaliteit)

De meeste deelnemers roepen de gemeente op om de voorheen vanzelfsprekende stadsmotto’s van ‘groei en gro-
ter’ kritisch te evalueren en aan te passen aan de nieuwe realiteit van de crisis die zich ook, en zelfs in versterkte 
mate, manifesteert in Almere. De deelnemers beschrijven dit proces op vele manieren, maar centraal staat de 
bedreiging van de lege huls van de kwantitatieve leegstand gecombineerd met de kwalitatieve leegte van Almere. 
De meeste van hen roepen de gemeente dan ook op om meer aandacht te besteden aan de bestaande stad, voor-
zieningen en mensen van Almere. Niet meer focussen op Almeerse kwantiteit alleen, maar ook een oog te hebben 
voor en een beleid ontwikkelen op Almeerse kwaliteit. In de hoofden en harten van de meeste deelnemers lijkt de 
toekomstige weg mentaal al vrij te zijn gemaakt voor de nieuwe positionering en verdere invulling van Almere in de 
komende jaren als een kwantitatief kleine, maar kwalitatief fijne stad, midden in het land en de natuur, en vlakbij, 
maar niet te dichtbij, het als druk en vol gepercipieerde Amsterdam.
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4.  Almeerders, verenigt u!

Een vaak gehoorde klacht in de Stadsgesprekken is het gevoel niet of niet voldoende gehoord te worden door de 
gemeente. Opvallend daarbij is dat veel deelnemers lijken te denken vanuit zichzelf en hun onderwerp, idee, zorg 
of issue, omdat in Almere nu eenmaal alles kon en iedere stem werd gehoord en ieder geluid beloond. Door de 
crisis en de bezuinigingen is dat niet altijd meer het geval en staat er zeker geen subsidiepotje meer voor iedereen 
klaar die een idee of probleem heeft. In de Stadsgesprekken lijkt het erop alsof de meeste deelnemers moeite 
hebben om aan deze nieuwe situatie te wennen, omdat zij geen gehoor, geen subsidie of geen financiële steun als 
een persoonlijke afwijzing en soms zelfs persoonlijke belediging ervaren. Soms wordt hun extra moeite en inzet 
voor Almere beloond, maar soms ook niet, wat onduidelijkheid, teleurstelling, verdriet of frustratie kan opleveren, 
omdat de verwachtingen nogal hoog gespannen zijn volgens henzelf. De boeman is dan vaak de gemeente Almere 
als afwijzende partij.

Opvallend is dat veel aanvragen voor hulp of ondersteuning vanuit een individuele beleving van verbetering worden 
gedaan, soms met enkele andere Almeerders als medestanders, die dan zeggen te spreken voor een straat, wijk, 
stadsdeel, groep of onderwerp. Niet weinig deelnemers klagen dat ‘het ook allemaal op hen aankomt’. In sommige 
Stadsgesprekken komen de deelnemers tot de conclusie dat men nu in een groep met elkaar praat en naar elkaar 
luistert en dat het eigenlijk vreemd is dat men elkaar nog nooit eerder heeft gevonden, gesproken of met elkaar 
samen heeft gewerkt, terwijl men zich voor vergelijkbare zaken inzet of zich daar hard voor maakt. Ook signaleren 
de meeste deelnemers dat veel onderwerpen en issues ook weer te maken hebben met andere gebieden en stake-
holders, en dat als je er alleen niet uit kan komen, dat je dat samen wellicht wel kan.   

Het woord ‘samen’ is het meest genoemde woord en ‘samenwerking’ de meest gehoorde wens en behoefte voor de 
toekomst in de Stadsgesprekken. Omdat de gemeente het overzicht over de gehele Almeerse samenleving, haar 
stakeholders, wetten en procedures heeft, vragen de meeste deelnemers om een nieuwe rol van de gemeente als 
maatschappelijke initiator, coördinator, facilitator en regisseur, opdat zij de maatschappelijke kracht van Almere 
organiseert en activeert, en tot bloei laat komen in de komende jaren. De mensen maken de stad is een vaak 
gehoorde uitdrukking. Maar Almeerders lijken niet zo sterk te zijn in het zichzelf in groepen en clubs organiseren 
om een bepaald doel in Almere te bereiken. De toekomstwens van het in de komende jaren samen bouwen aan en 
pionieren richting een Almeerse participatiesamenleving is dan ook vaak expliciet geuit. Soms wordt het voordeel 
van bezuinigingen zelfs genoemd dat men nu wel moet samenwerken en dat dat weer nieuwe horizonten en hoop 
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blijkt op te leveren. Het wachten is op het startsein van de gemeente voor het pionieren richting de gewenste sa-
menleving waarin de stakeholders van Almere meer kunnen samenwerken en zich meer kunnen verenigen als één 
stad, of als één onderdeel of groep van de stad.  

5.  Ruimte als historische (ver)binding tussen verleden, heden en toekomst van Almere

Ruimte is één van de meest populaire woorden van de deelnemers om Almere te karakteriseren. Ruimte lijkt in dit 
onderzoek de overkoepelende emotie te zijn die Almeerders (ver)bindt aan hun stad. De meeste deelnemers zijn 
naar Almere gekomen voor ruimte in de brede betekenis van het woord en op verschillende gebieden. De ruimte 
van het landschap. De ruimte van de bouwkavels. De ruimte van de huurwoningen. De ruimte om initiatieven te 
ontplooien. De ruimte om je eigen leven op te bouwen zoals jij dat wilt. De ruimte om jezelf te zijn. De ruimte om te 
ademen. Kortom, de ruimte van een stad met mogelijkheden. Ruimte lijkt de positieve kernclaim van de stad en de 
centrale positieve beleving van de deelnemers te zijn. Door de crisis ervaren de meeste deelnemers minder ruimte 
in Almere in de vorm van bezuinigingen, waardoor zij worden geconfronteerd met ook de onmogelijkheden van de 
stad. Soms voor de eerste keer in hun Almeerse leven. En dat is een uitdaging voor de één, even wennen voor de 
ander en een angstbeeld voor weer een ander. 

Het is belangrijk om het gevoel van ruimte in Almere ook voor de toekomst te borgen, omdat het de unieke be-
leving in Almere is die onvervreemdbaar is verbonden aan het Almere-gevoel van de meest deelnemers. Als er 
op sommige punten minder ruimte is, eventueel tijdelijk door de crisis, dan zal er op andere punten meer ruimte 
moeten worden gecreëerd om het Almeerse gevoel van ruimte in balans te houden. Veel deelnemers houden van 
de kleurassociaties van het groen en blauw, de ‘frisse lucht’en van de ruimte in en rond Almere. Die ruimte blijven 
zij ook graag ervaren in de komende jaren.

6.  Nieuwe sociale problematiek en doelgroepen in Almere: Ouderen en jongeren

Er is een aantal nieuwe sociale problematieken in Almere besproken door de deelnemers waar volgens hen de 
gemeente nieuw en specifiek beleid voor moet maken. Hieronder volgt een korte opsomming daarvan, inclusief de 
door de deelnemers aangedragen oplossingen ten behoeve van een gedifferentieerd generationeel doelgroepenbe-
leid, een combinatie van de leeftijd en levensfase van Almeerders.
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OUDERENBELEID 

Het onderwerp vergrijzing is onduidelijk voor de meeste deelnemers. Sommigen zeggen dat Almere een jonge 
stad is met gezinnen. Anderen zeggen dat Almere net zo vergrijst als de rest van Nederland. Weer anderen zeggen 
dat Almere meer is vergrijsd dan Nederland. Een enkeling ziet het als een probleem dat over een paar jaar gaat 
spelen in Almere. De conclusie is dat vergrijzing een complex, want nieuw, sociaal onderwerp is voor de meeste 
deelnemers. Deelnemers die werken met ouderen bespreken de problemen van senioren in Almere openlijk, met 
name door de relatieve onbekendheid van dit voor hen nieuwe werkterrein in Almere. Een duidelijk geformuleerd 
en geïmplementeerd seniorenbeleid gebaseerd op de statistische leeftijdsopbouw en –prognoses van de stad kan 
helderheid verschaffen aan dit nieuwe Almeerse fenomeen in de komende jaren.

JONGERENBELEID

Almere is inmiddels een studentenstad met een breed scala aan opleidingen. Ook met hoger onderwijs. Daarover 
zijn alle deelnemers het eens. Hierbij horen ook het zorgen voor betaalbare en beschikbare huisvesting voor alle 
studenten, werkgelegenheid in de vorm van bijbaantjes tijdens de studie en startersbanen na de opleiding en een 
meer gevarieerd uitgaansleven. zeker voor de studenten van de hogere opleidingen die Almere vergelijken met 
andere studentensteden in Nederland. In het toekomstige jongerenbeleid van Almere zal naast de ‘klassieke’ 
negatieve aandacht voor probleemjongeren ook meer positieve aandacht moeten zijn voor jongeren die wel willen 
studeren, hogerop willen komen en mee willen doen in Almere, ofwel de makers van het Almere van morgen.

Sommige deelnemers signaleren een toenemende kloof tussen arm en rijk, terwijl andere deelnemers juist een 
meer naar elkaar toe gegroeide Almeerse samenleving hebben zien ontstaan in de afgelopen jaren. Statistische 
cijfers zouden hier uitsluitsel over kunnen geven.

7.  Zet verder en dieper in op de gepercipieerde winnaars ‘Onderwijs, Gezondheid en Sport’

De meeste deelnemers vertellen dat zij trots zijn op hun stad die op het water is gebouwd. Maar die trots op Alme-
re als nieuwe stad op het water wordt langzamerhand sleets en is minder of helemaal niet relevant voor de jongere 
deelnemers. In de Stadsgesprekken maken veel deelnemers duidelijk dat er behoefte is aan een nieuwe, actuele 
vorm van trots op Almere. Onderwijs, gezondheid en sport worden door de meeste deelnemers aangedragen als 
terreinen waarop Almere kan excelleren in de komende jaren. 
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Het Almeerse onderwijs gaat goed en kan nog verder ontwikkeld worden richting meer hbo-onderwijs en universi-
tair onderwijs. De gezondheid van Almeerders maakt duidelijke vorderingen die ook in de statistieken zijn terug te 
vinden en die wellicht nog beter statistisch kunnen worden aangetoond volgens sommige deelnemers. Sport wordt 
vaak genoemd als één van de toekomstkansen waarmee Almere zich positief kan onderscheiden. Immers, er is 
(nog) geen sportstad in Nederland, stelt menig deelnemer vast. ‘Almere Beweegstad’, ‘Almere Beweegt’ of ‘Almere 
in Beweging’ kan de beleidsterreinen van onderwijs, gezondheid en sport mentaal aan elkaar smeden als een voor 
iedereen duidelijke, begrijpelijke en positieve ‘beweegrichting’ met alleen maar voordelen voor iedereen. Sport-
stad Almere wordt gezien als win/win-situatie richting een goede en gezonde toekomst waaraan iedere Almeerder 
actief mee kan doen. zowel individueel als in groepsverband. Bovendien kunnen volgens de meeste deelnemers 
grote evenementen, publiekstrekkers, werkgelegenheid, inkomsten, sponsoring en fondsen met deze ingang en 
claim naar Almere worden getrokken, waarbij de ruimte en de natuur in en rond de stad Almere ook ‘vermarkt’ en 
gepromoot kunnen worden.

Cultuur lijkt een afgeschreven kind van de bezuinigingsrekening te zijn geworden in Almere en wordt door de 
meeste deelnemers niet gezien als een winnaar van de stad. Verder en dieper in te zetten op cultuur wordt door 
de meeste deelnemers niet geadviseerd. De meeste deelnemers zeggen niet meer te geloven in de cultuur, omdat 
geprobeerd is om het op te bouwen, maar ook snel weer is afgebroken in Almere. Wel zijn veel deelnemers van 
mening dat cultuur de sociale cohesie in Almere kan verstevigen. Aangezien cultuur een breed onderwerp is, dient 
niet alleen het aanbod, maar vooral ook de vraag naar cultuur in Almere nader en dieper onderzocht te worden. 

8.  Minder regels en meer ruimte voor bedrijven en ondernemers in Almere

Aparte en bijzondere aandacht dient de volgende jaren uit te gaan naar bedrijven en ondernemers in Almere. Deze 
kunnen de broodnodige lokale reuring en werkgelegenheid verschaffen in de stad die door de meeste deelnemers 
te vaak wordt omschreven als geen echte levendige stad, maar meer als een saaie slaapstad. De twee Stadsge-
sprekken met ondernemers, zowel winkeliers als niet-winkeliers, maken duidelijk dat ondernemers zich niet altijd 
welkom of gewenst voelen in Almere. Vaak zijn ondernemers actieve aanpakkers die zich gehinderd voelen door 
het volgens hen starre beleid van de gemeente. Er zijn veel grote ergernissen en kleine irritaties, maar vooral het 
gevoel te worden tegengewerkt door de gemeente en ambtenaren is een belangrijk negatief sentiment om nader 
statistisch te onderzoeken onder Almeerse ondernemers. Als bewoners van Almere zeggen sommige deelnemen-
de ondernemers tevredener te zijn over Almere dan dat zij dat als ondernemer zijn. 
Het is niet eenvoudig voor ondernemers met een winkel om te ondernemen in Almere door de door hen geschetste 
zuinigheid van het Almeerse winkelpubliek, met name in de huidige crisistijd. Maar de Stadsgesprekken hebben 
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ook goed nieuws voor winkeliers in relatie tot de gemeente opgeleverd. In feite heeft het onderzoek een gat in de 
ondernemersmarkt in Almere vastgesteld, te weten gezellige, kleine en gespecialiseerde winkeltjes waarvoor je 
als Almeerder nu nog Almere moet verlaten. Een gedifferentieerder winkelaanbod van kleine ondernemers die een 
onderscheidend winkeltje hebben of willen beginnen in Almere beantwoordt aan de huidige en toekomstige vraag 
van de meeste deelnemers. Gezellig, kleinschalig en lokaal kunnen winkelen en ‘snuffelen’ voor alle generaties 
Almeerders wordt door veel deelnemers ook gezien als een positieve invloed op de sociale cohesie, samenhang en 
sfeer in de stad voor de komende jaren.

9.  De Almeerse participatiesamenleving: Samen werken onder leiding van de gemeente

Concluderend kan worden vastgesteld dat de wens tot meer samenwerking in, voor en door Almere de overkoe-
pelende toekomstwens voor de komende jaren is van de meeste deelnemers aan de Stadsgesprekken. Sommige 
deelnemers hebben er ook passende termen voor. ‘Sociale duurzaamheid’ is genoemd. Maar ook de door een 
deelnemer ingebrachte term ‘Almere All-Inclusive’ kan rekenen op positieve bijval van alle andere deelnemers 
aan het Stadsgesprek waarin deze woordcombinatie valt. ‘Samen’, ‘met z’n allen’ en ‘iedereen doet mee’ klinkt de 
toekomstwens in ieder Stadsgesprek. 

Volgens de deelnemers bestaat de door hen gewenste en gedroomde Almeerse participatiesamenleving uit een 
nieuw maatschappelijk krachtenveld waarin de volgende partijen meer met elkaar kunnen en ook zullen moeten 
samenwerken. De termen en aanduidingen voor deze gewenste maatschappelijke participatiepartijen in Almere 
zijn integraal overgenomen uit de Stadsgesprekken.

•	 Gemeente, politiek
•	 Bewoners, burgers
•	 Bedrijven, bedrijfsleven, MKB, ondernemers
•	 Vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers
•	 Sport 
•	 Cultuur
•	 Scholen, kennisinstellingen, onderwijs
•	 Woningcorporaties
•	 Jeugdfondsen
•	 Sociale instellingen
•	  zorginstellingen, zorgprofessionals,  

welzijnsprofessionals

•	 Politie
•	 Sleutelfiguren, stakeholders
•	 Stichtingen
•	 Verenigingen, verenigingsleven
•	 Banken
•	 Kerken
•	 Externen, passanten (die alleen werken in Almere)
•	 Metropoolregio Amsterdam
•	 Waterschappen
•	 Provincie
•	 Rijksoverheid
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dE gEPERcIPIEERdE STERkE kaNTEN & kaNSEN vaN almERE

Naast eerste spontane gedachten en associaties, is aan de deelnemers aan de Stadsgesprekken ook gevraagd wat 
zij de sterke en zwakke kanten van de stad vinden, en welke bedreigingen en kansen er volgens hen op termijn 
zijn. Daarbij zijn zij verzocht om deze zoveel mogelijk bondig (in steek- of trefwoorden) aan te geven en er niet over 
in discussie met elkaar te gaan vanwege de beperkte tijdsduur van de Stadgesprekken. Hieronder volgt een korte 
en bondige samenvatting van de door hen gepercipieerde sterke kanten en kansen van Almere voor de komende 
jaren.

DE GEPERCIPIEERDE STERKE KANTEN VAN ALMERE

De twee meest genoemde sterke kanten van Almere zijn mogelijkheden en ruimte.

MOGELIJKHEDEN
Mogelijkheden in de zin dat Almere op vele terreinen mogelijkheden biedt, maar ook als stad waar - ook in de toe-
komst - nog van alles mogelijk is. Almere als stad waar voor iedereen mogelijkheden zijn op het gebied van wonen, 
werken, leren en recreëren. Indirect gaat het in de beleving ook om het beeld van een stad die min of meer van 
nature open staat voor vernieuwing, zoals woonvormen en zelfbouw, experimenten, nieuwe mensen, nieuwe syste-
men (zorg)en nieuwe manieren van werken of aanpakken. Incidenteel wordt Almere beschreven als een soort klein 
Amerika, een locatie om je dromen waar te kunnen maken: Dit Almeerse gevoel van ruimte en mogelijkheden zou 
kunnen worden aangeduid als ‘The Almerican Dream’.

RUIMTE
De gepercipieerde kernkwaliteit ‘ruimte’ is qua semantische betekenissen zelfs nog wat diverser. Enerzijds let-
terlijk, zoals de ruime opzet van de stad, de brede wegen, de ruimte tussen woningen in woonwijken, de ‘ruime’ 
openbare ruimte, de lege ruimte die Almere nog heeft om groter te worden en de ruimte rondom de stad in de 
Flevopolder. Anderzijds gaat het om de ruimte voor initiatieven, de ruimte die er is of wordt gegeven voor ideeën en 
grote projecten (Floriade, Icedome) en de ruimte om je eigen, individuele (woon)droom te kunnen realiseren. En die 
ruimtebeleving geeft Almere ook volop kansen voor de toekomst.
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LIGGING
Ook als een sterke kant van Almere wordt de ligging ervan gezien, namelijk centraal in Nederland en gunstig ten 
opzichte van de Randstad, deels ook gekoppeld aan een goede vervoersinfrastructuur, de snelle verbindingen en 
het openbaar vervoer naar/van en binnen Almere, onder andere het fietspadennet en de vrije busbanen. De meeste 
deelnemers vertellen dat Almere goed bereikbaar en te bereizen is met openbaar vervoer vanuit heel Nederland. 
Slechts sporadisch zijn individuele klachten te horen over het openbare vervoer in Almere. Ook prettig volgens de 
meeste deelnemers is de nabijheid van Amsterdam en Schiphol. In dit verband zijn ook de directe nabijheid van 
natuurgebieden en water en het gevoel heel snel ‘buiten’ te zijn genoemd.

ARCHITECTUUR
Sterke fysieke kanten zijn volgens de meeste deelnemers de innovatieve architectuur, het vele groen, dat de stad 
inmiddels ’compleet’ is, in meerdere opzichten divers is (onder andere culturen), een vernieuwende gezondheids-
zorg heeft, waar het fijn en rustig wonen is en waar de meeste bewoners prettig met elkaar omgaan en elkaar 
respecteren. Als overige sterke punten van Almere zijn verder nog genoemd: ambities en initiatieven, lef en door-
pakken, creativiteit en korte lijnen, onder andere met de Gemeente en tussen organisaties.

DE GEPERCIPIEERDE KANSEN VOOR ALMERE IN DE KOMENDE JAREN

De meeste deelnemers noemen ook volop kansen voor de stad in de komende jaren. Het gaat daarbij deels 
om zaken die reeds in gang zijn gezet of die gaan komen. Daarnaast worden zaken genoemd waarop Almere 
nadrukkelijk(er) zou kunnen inzetten, meer of blijvende aandacht aan zou kunnen gaan besteden en/of in zou kun-
nen investeren om in de komende jaren als stad te excelleren.

zo worden kansen gezien in of door:

•	 de gunstige ligging van Almere, de metropoolregio (nabij Amsterdam en Schiphol);
•	 de ligging aan water en vlakbij natuurgebieden;
•	 grote projecten: Floriade, Icedome, Duin en andere projecten / sportevenementen;
•	 onderwijs en opleidingsniveau: meer hbo, wellicht een universiteit, studenten(leven);
•	 verbeteringen van de infrastructuur (A6) rond Almere;
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•	 economie: mits succesvolle inspanningen voor meer bedrijvigheid, ook internationaal;
•	 bouwen: voor elke portemonnee, zelfbouw, nieuwe inwonersegmenten en woonvormen;
•	 actief burgerschap: bevorderen van bewonersinitiatieven, betrokkenheid, saamhorigheid;
•	 het ontstaan van Almere-‘roots’: jongeren aan de stad binden (voorwaarde: betaalbare huisvesting);
•	 een diverse bevolkingssamenstelling, ook qua herkomst (culturen), een multiculturele cosmos als een voor 
  beeldstad van Nederland;  
•	 duurzaamheid, zowel in natuur/milieu als sociale duurzaamheid.

De kwaliteiten van de bestaande stad, zoals de woonkwaliteit, de aantrekkelijke openbare ruimte, de gezondheids-
zorg: vereisten wel behoeden, koesteren, onderhouden en promoten.

Verder wordt gewezen op de mogelijkheden, de hoop en de toekomstdroom die Almere om allerlei redenen (lig-
ging, ruimte, infrastructuur, flexibiliteit, bevolking, de korte lijnen) nog steeds biedt en dat het nog steeds ‘kan in 
Almere’.

Typisch ‘Almeerse’ kansen zouden onder andere kunnen zijn het aanvaarden van het individualisme, het laten va-
ren van de maakbaarheidsgedachte en het leren van fouten, zowel de eigen fouten als die van andere grote steden. 
Maar ook het beter benutten (en uitventen) van succesvolle maatschappelijke pilots waar Almere vaak aan mee-
doet. zo zou onder andere met een toekomstige pilot de huidige leegstand in Almere kunnen worden aangepakt.
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OvERdENkINgEN OvER PaRTIcIPaTIE EN vEIlIgHEId IN almERE

Hieronder worden twee onderwerpen uit het onderzoek nader toegelicht. Het onderwerp van de beleving van de 
participatie in Almere, omdat de wens tot de vorming van een participatiesamenleving in Almere expliciet is geuit 
door de meeste deelnemers. En het onderwerp van de veiligheid in Almere, omdat dit onderwerp meer impliciet is 
besproken in de Stadsgesprekken.

PERCEPTIES OMTRENT PARTICIPATIE IN ALMERE

zoals hiervoor is beschreven, is het letterlijke woord ‘participatiesamenleving’ vaak spontaan genoemd tijdens het 
veldwerk. Wat minder duidelijk tijdens de Stadsgesprekken is de perceptie van de deelnemers over de concrete 
stand van zaken op het gebied van participatie in Almere. Sommige deelnemers vertellen trots en tevreden dat de 
participatie in Almere hoog is. Een deelnemer noemt bijvoorbeeld dat 38% van de Almeerders zich vrijwillig inzet 
als een belangrijk (wapen)feit op het gebied van participatie in Almere. Andere deelnemers benadrukken juist dat 
de participatie in Almere laag is, omdat Almeerders volgens hen eigengereide individualisten zijn. De begrippen 
‘participatie’ en ‘participatiesamenleving’ zijn niet specifiek onderzocht op hun beleving en semantische betekenis 
onder de deelnemers. Wel is het duidelijk dat de deelnemers onder een participatiesamenleving verstaan dat alle 
relevante stakeholders in Almere samenwerken op een bepaald onderwerp waarbij hun taken, verantwoordelijk-
heden of belangen elkaar raken. Maar wat participatie nu precies voor hen betekent en wat het nu feitelijk precies 
inhoudt volgens hen is niet dieper uitgevraagd, ook door tijdgebrek. 

Het is dan ook belangrijk om de percepties omtrent participatie in Almere nader kwalitatief en/of kwantitatief te 
onderzoeken, juist omdat de oproep tot de vorming van een participatiesamenleving zo sterk klinkt onder de deel-
nemers. Wel is duidelijk geworden dat participatie en participeren voor de meeste deelnemers betekent ‘meedoen’ 
en ‘je bijdrage leveren’ aan de Almeerse samenleving. Op welke manieren dat nu precies gebeurt of mogelijk is, 
is niet duidelijk. Vergelijkingen met de participatiegraad in andere grote steden kunnen opheldering over deze 
onderwerpen in Almere geven. Met name de overeenkomsten en verschillen in de percepties omtrent participatie 
in Almere tussen hoger- en lageropgeleide Almeerders kunnen relevante inzichten opleveren voor de gemeente 
Almere. 
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In dit kader is het zeer opvallend dat de meeste deelnemers tijdens het veldwerk expliciet aangeven dat de inwo-
ners van Almere Hout niet betrokken zijn bij de Almeerse samenleving, omdat zij niet uit hun woongebied komen, 
zich niet of nauwelijks vertonen in de rest van Almere en gaan winkelen in het Gooi. Daarentegen zeggen de inwo-
ners van Almere Haven dat de inwoners van hun stadsdeel de meest actieve en betrokken bewoners van Almere 
zijn. Een nader onderzoek naar de definities en de stand van zaken van participatie in de verschillende stadsdelen 
van Almere kan meer duidelijkheid over de feitelijke en de gepercipieerde participatie in Almere en de (on)moge-
lijkheden van de gewenste participatiesamenleving in Almere verschaffen.

PERCEPTIES OMTRENT VEILIGHEID IN ALMERE

Het onderwerp veiligheid is door de meeste deelnemers niet spontaan als (belangrijk) onderwerp of issue voor de 
komende jaren besproken. In de Stadsgesprekken was veiligheid zeker geen ‘top of mind’ en lijkt het alsof het in 
het algemeen goed gaat met de veiligheid in Almere, en de perceptie en beleving daaromtrent. Veiligheid is door 
enkele deelnemers wel spontaan ingebracht, omdat het hun persoonlijke zorg of (professioneel) aandachtsgebied 
is. Opvallend bij de beschrijvingen is dat het veelal individuele verhalen zijn, die niet of nauwelijks door de andere 
deelnemers worden bevestigd of ontkend, maar meer ter kennisgeving aan worden genomen. Het gaat dan onder-
meer om zaken als:

•	 veiligheid in enkele wijken die aan het verpauperen zijn door achterstallig onderhoud of instroom van lagere  
 sociaaleconomische groepen in huurwoningen; 
•	 ‘klassieke’ en bekende probleemgezinnen die in een spiraal naar beneden zijn geraakt, waarbij allerlei zaken  
 misgaan die ook gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid (baldadigheid, onbeleefd en intimiderend gedrag,  
 vernielingen en inbraken); 
•	 bepaalde fysieke (lege) plekken (zonder passanten) die een onveilig gevoel geven, zonder dat er overigens ook  
 echt iets concreets is gebeurd. Tunnels worden expliciet genoemd door sommige vrouwelijke deelnemers; 
•	 bepaalde groepen (jongeren, vriendenclubs, allochtonen, alcoholisten, zwervers en/of dak-/thuislozen op straat  
 die soms als bedreigend worden gezien. Dit zijn niet alleen mannen, maar ook zeer brutale en agressieve meiden;  
•	 in het nachtelijke uitgaansleven zouden bepaalde jongerengroepen tegenover elkaar komen te staan rond slui- 
 tingstijd, vaak onder invloed van alcohol en drugs. Volgens medewerkers van de politie vraagt dit om meer  
 horeca-agenten;



223het nieuwe pionieren

•	 feesten van scholieren op geheime locaties (zoals bedrijfsterreinen), waarbij (heel) veel alcohol en drugs worden  
 gebruikt. Scholen zouden voor de verantwoordelijkheid doorverwijzen naar de ouders van de scholieren in kwestie;
•	 in stadsbussen zouden jongeren in de avonduren soms hun kaartjes niet willen betalen en intimiderend gedrag  
 vertonen richting de chauffeur;
•	 intimiderend gedrag (ook rijgedrag) jegens medewerkers van de ambulance;  
•	 sinds een paar jaar, want daarvoor was hiervan nooit sprake in Almere: intimiderend gedrag jegens Moslim- 
 vrouwen en –meisjes met een hoofddoek (opmerkingen, schelden, bijnamen, klemrijden etcetera). 
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