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Wijkgericht Werken “De Almeerse Aanpak” 

 

 

Door het wijkgericht werken afgelopen jaren hebben veel Almeerders de gemeente en lokale partners gevonden. De samenwerking tussen lokale partners is 

geïntensiveerd en gericht op de Almeerder. De gemeente staat aanzienlijk dichterbij de Almeerder dan een aantal jaren geleden. Of dit nu verloopt via het 

Klant Contact Centrum, het Excellent Gastheerschap, de wijkteams, de gebiedsteams of op andere manieren, de Almeerder laat merken dat de gemeente 

laagdrempeliger, dienstbaarder en persoonlijker georganiseerd is. Dat is positief en het is belangrijk om dit door te zetten en uit te bouwen waar nodig. De 

uitdaging voor de komende jaren is om – meer nog dan in het verleden - de leefwereld van de Almeerder als uitgangspunt te nemen bij ons handelen. En, 

écht uit te gaan van de kracht van de stad. Kijken hoe we daar het beste op aan kunnen sluiten, een goede partner in kunt zijn. Daar ligt in het kader van het 

wijkgericht werken voor de aankomende periode 2015-2019 het accent op.   

 

Enerzijds gaat het dan om ruimte te geven aan initiatieven en inzet van de mensen en ondernemers in de wijken. ‘Los laten waar kan en steunen waar 

nodig’ vereist per situatie de juiste verhouding tussen wat de Almeerder onderneemt en de gemeente ondersteunt. En deze verhouding kan gedurende het 

proces of project veranderen. Dat is waar de Almeerse aanpak zich de komende jaren op zal richten. Dit levert een nieuwe dynamiek in het werken met 

nieuw soort vragen bij de gemeente op waar we op in zullen moeten spelen.   

Anderzijds kan het ook nodig zijn om mensen en partijen te stimuleren, te activeren, met elkaar in contact te brengen, om zo tot integrale oplossingen te 

komen of kansen te benutten voor de buurt of wijk. Door nog meer dan voorheen gebruik te maken van informele netwerken in de wijken en ruimte te 

bieden aan bewoners zelf kunnen weer nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden ontstaan tussen bewoners onderling.  

De kunst is om de aanpak overzichtelijk te houden. Misschien wel de belangrijkste les uit de afgelopen jaren is om vooral integraal te denken en te 

handelen, maar tegelijkertijd de actie ook te richten op de schaal en focus waar de aanpak het meest effectief is. Meestal is dit een kleinschalige interventie.  

 

Wat betekent dit in 2016 

Belangrijk is om vervolg te geven aan het ‘frontlijnwerken’ wat is ingezet en waarbij  gemeentelijke vertegenwoordigers letterlijk en figuurlijk tussen 

stadhuis en samenleving opereren. Met deze werkwijze  is een belangrijke stap in de cultuuromslag en organisatieverandering gezet. Deze beweging krijgt in 

2016 een extra impuls via de inrichting van de ‘integrale’ gebiedsteams. Een multidisciplinair team van gemeentelijke diensten wat opereert in een 

stadsdeel. Dit team heeft als taak om de integrale aanpak van vraagstukken te verbeteren en  initiatieven van bewoners/ondernemers verder te helpen 

(indien nodig)  

 

Daarnaast is ook in 2016 het wijkbudget beschikbaar. 

Om initiatieven uit de samenleving te stimuleren, is in de begroting van 2016 wederom € 400.000 beschikbaar voor wijkinitiatieven. 
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Focusgebieden 

Naast het wijkgericht werken in de gehele stad is er een specifieke aanpak in focusgebieden indien er sprake is van multiproblematiek of een complexe 

opgave.  We kiezen hier dan voor een integrale aanpak waarbij de gemeente actief het voortouw neemt, met  programmasturing.  

In de programmabegroting 2015 zijn de volgende focusgebieden al vastgelegd: 

 

 

Almere Haven: Binnenring Haven en Centrum Haven 

Almere Stad: Centrumrand West en Waterwijk 

Almere Centrum 

Almere Buiten: Centrum Buiten, Buitenvaart en Buurten in Buiten 

Almere Poort   

 

De keuze voor focusgebieden en per focusgebied een specifieke aanpak aan de 

hand van strategische interventies doet enerzijds recht aan de verschillen in de 

stad, maar vraagt anderzijds om nog gerichter opereren van de gemeente. Immers, 

per focusgebied worden inhoudelijke domeinen als stedelijk beheer, wonen, 

onderwijs en activering zodanig op elkaar afgestemd, in wisselwerking met de inzet 

van Almeerders en lokale partners, dat het optimaal aansluit op het vraagstuk ter 

plekke. Daarnaast is een snelle doorwerking zowel ambtelijk als bestuurlijk van 

belang.  

 

In de navolgende hoofdstukken worden per focusgebied een overzicht gegeven van 

de acties voor 2016 kort. Achter elk van de in het schema genoemde acties ligt een 

projectbeschrijving.  
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Almere Centrum 
Kloppend hart van Almere en de regio 
 
Situatie 2015 

Almere Centrum heeft zich, dankzij een intensieve samenwerking van 

ondernemers, eigenaar/beleggers, hogescholen, bewoners, ondernemers 

en gemeente (Almere Centrum Next Level), in de afgelopen jaren 

doorontwikkeld tot een veelzijdig centrum stedelijk gebied. De 

combinatie van aantrekkelijke voorzieningen, woningen en een 

aantrekkelijke buitenruimte zorgen samen voor een levendig en 

gevarieerd centrum.  

De leegstand in het bedrijf onroerend goed lijkt onder controle, maar 

autonome veranderingen in de detailhandel vragen om continue 

aandacht en inzet. De concurrentiestrijd tussen centra is intens.  

De verwachting onder trendwatchers en bij de grote eigenaren is dat 

op langere termijn er in Nederland slechts een klein aantal 

centrumgebieden floreren. 

De ambitie is om Almere één van deze gebieden te laten zijn. Hiervoor 

is het nodig om de ingeslagen weg te vervolgen en met nog meer kracht 

door te zetten. Want hoewel de cijfers een positieve ontwikkeling van 

Almere Centrum laten zien is er nog steeds een grote spanning in de 

markt merkbaar. 

Komende jaren loopt een groot aantal huurcontracten af, de groei van de 

stad en ook de omzetgroei in de detailhandel blijven achter bij de 

verwachtingen. De vastgoedeigenaren investeren fors in het behoud van 

huurders via voor hen aantrekkelijke regelingen. Bij winkelformules staat 

Almere nog steeds niet bovenaan de lijst van steden waar zonder grote 

risico’s kan worden geïnvesteerd (imago, te weinig schaarste, etc.). 

Kortom, hoewel we op de goede weg zijn, is de situatie nog broos en is 

het zaak om de gezamenlijk met partners ingezette koers voortvarend en 

met nog meer kracht voort te zetten.  

 

Naast de redenen die hiervoor zijn vanuit Almere Centrum zelf heeft 

Almere Centrum (en hoe goed het gaat met Almere Centrum) ook een 

enorme uitstraling op Almere in zijn geheel. Immers, het imago van een 

stad wordt grotendeels bepaald door haar binnenstad. Ook bij de 

bereidheid in de markt om te investeren in Almere is het van belang in 

hoeverre Almere Centrum floreert. 

De Floriade in Almere biedt een kans om in de nabije toekomst een groot 

centraal centrum gebied rondom het Weerwater te ontwikkelen. Echter, 

dit vraagt ook bijzondere afstemming in programmering van de Noord- 

(Almere Centrum) en Zuidoever. De partners in Almere Centrum en de 

gemeente hebben recentelijk een convenant opgesteld en zijn 

voornemens, samen met de aanstaande Floriade-onderneming, de positie 

van Almere Centrum verder te versterken. 

 

Vraagstukken 

Het doorontwikkelen van Almere Centrum tot het kloppend hart van 

Almere en een betekenisvol centrum in de regio is de grootste opgave 

voor Almere Centrum. Kern hierbij is het verder doorvoeren en 

ontwikkelen van de visie Almere Centrum Next Level. Bouwen aan een 

multifunctioneel centrum stedelijk gebied, waarin een sterke interactie 

tussen diverse functies en verdere versterking van deze functies (wonen, 

werken, detailhandel, kunst en cultuur, hoger onderwijs, 

recreatie (Weerwater) de basis is. Almere Centrum waar de 

belevingswaarde verhoogd is en wordt ervaren. Almere Centrum wat 

meer bezoekers trekt uit Almere en uit de regio, waar mensen graag zijn 

en langer blijven. Almere Centrum wat geen leegstand kent en waar 

Almeerders graag wonen en werken. Basis voor dit succes is de krachtige 
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samenwerking tussen partijen in Almere Centrum. Budgetten worden 

gekoppeld waar mogelijk en noodzakelijk. 

Vanuit ieders eigen begroting wordt extra ingezet op Almere Centrum.  

 

 

Kijkend naar de omgeving en naar de ontwikkeling van de Floriade vraagt 

dit om een bijzondere afstemming in programmering tussen Almere 

Centrum, de zuidoever van het Weerwater en de Floriade. Hierbij is de 

vraag en opgave: hoe zorgen we voor de juiste programmering aan de 

juiste kant van het Weerwater (Almere Centrum en zuidoever inclusief 

expositieterrein)? Voorbeelden van dit soort vraagstukken zijn 

studentenwoningen, doorontwikkeling van hoger onderwijs en 

zorgvoorzieningen.  

Het rondje Weerwater is een belangrijke ruimtelijke en programmatische 

ontwikkeling die kan zorgen voor de verbinding tussen de noord- en 

zuidoever van het Weerwater. De Esplanade is een belangrijke 

schakel tussen Weerwater en Almere Centrum. 
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ALMERE CENTRUM             

 
Activiteit Resultaat 2016 Trekker 

Betrokken 
dienst  

Betrokken 
afdeling Externe partner Dekking 

 
INTERVENTIE: Next Level (gastheerschap en beleving, van visie naar uitvoering)           

1 OAT: Onderzoek naar mogelijkheden tot 

verbetering en doorontwikkeling van het bestaande 

systeem, hierbij wordt ook het huidige 

inzamelsysteem in het "oude Centrum" 

meegenomen  

Investeringsagenda OAT SB SB, PBS SB AIB 

PBS Centrum  

Bewoners, ondernemers. 

Vastgoedeigenaren, 

corporaties, Centralned 

programmabegroting/FBS 

2 Parkeren: Hospitaalgarage als pilotgarage om 

prettig belevingsvol parkeren te definiëren en te 

implementeren  

Op basis van de pilot Hospitaalgarage 

wordt prettig en belevenisvol ook in 

andere garages doorgevoerd (2016/2017) 

SB SB, PBS SB Parkeerbedrijf 

PBS Centrum, kernteam 

Werkgroep deelnemers, 

ondernemers, bewoners, 

ACM, VVV 

  

parkeerexploitatie 

3 Ritme van beheer / Ritme van de stad: 

Werkzaamheden van AIB zo goed mogelijk laten 

aansluiten op de noodzaak en het gebruik van 

Almere Centrum, in overleg met de betrokkenen 

(OVSA, Eigenaren) wordt de planning bepaalt. 

Een (continue) met marktpartijen 

afgestemde planning van werkzaamheden, 

dagelijks onderhoud en periodiek 

onderhoud openbare ruimte 

SB SB, PBS, DSO SB AIB 

SB Parkeerbedrijf 

SB VTH 

PBS Centrum 

DSO 

Marktpartijen, 

Evenementenorganisator

en,  

Horecaondernemers  

programmabegroting/FBS 

4 Ritme van toezicht (VTH) / Ritme van de stad: 

Werkzaamheden van VTH zo goed mogelijk laten 

aansluiten op de noodzaak en gevraagde inzet in 

overleg met betrokkenen 

Flexibele inzet toezichthouders en BOA's in 

continue afstemming met betrokken 

(markt)partijen. 

SB SB, PBS SB AIB 

SB Parkeerbedrijf 

SB VTH 

PBS Centrum 

Marktpartijen, 

Evenementenorganisator

en,  

Horecaondernemers  

programmabegroting/FBS 

5 Ritme van Schoon / Ritme van de stad: Inzet vanuit 

reiniging afstemmen op de pieken in Almere 

Centrum 

- Afstemming met betrokken 

(markt)partijen. Meer inzet bij 

piekbelasting Almere Centrum 

- evt. herverdeling uren contract  Tomin 

SB SB, PBS SB AIB 

SB Parkeerbedrijf 

SB VTH 

PBS Centrum 

Marktpartijen, 

Evenementenorganisator

en,  

Horecaondernemers  

programmabegroting/FBS 
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 INTERVENTIE: De 'groene' Loper (van NS station tot Esplanade), 

Next Level (ruimtelijke doorontwikkeling)       
6 Stationsplein transformeren tot Welkomstplein 

(pleinenstrategie) 

- Totaal herinrichtings / transformatieplan 

Stationsplein (stationshal?)  

- Start uitvoering deelplan stationsplein 

Klépierre/PB

S 

PBS, DSO, SB PBS Centrum,  

DSO GO,  

SB AIB, en VTH 

Klépierre; bewoners en 

ondernemers aan het 

Stationsplein, NS, Prorail, 

OVSA, CAH, Windesheim, 

Unibail Rodamco, Nieuwe 

Bibliotheek, De Voetnoot, 

ACM, PAC etc. 

partners Almere Centrum, 

programmabegroting/FBS 

7 Stadhuisplein doorontwikkelen tot plein van 

verbinding (pleinenstrategie) 

- Opdrachtbeschrijving 

- Opstellen plan van aanpak 

PBS PBS, DSO, SB PBS Centrum,  

DSO Stad, 

SB AIB en VTH 

Klépierre; bewoners en 

ondernemers aan het 

Stationsplein, NS, Prorail, 

OVSA, CAH, Windesheim, 

Unibail Rodamco, Nieuwe 

Bibliotheek, De Voetnoot, 

ACM, PAC etc. 

partners Almere Centrum, 

programmabegroting/FBS 

8 Esplanade doorontwikkelen  

(pleinenstrategie) 

- Onderzoek naar mogelijkheden aanleg 

stadsstrand en vestiging horeca aan 

Esplanade 

- plan van aanpak Esplanade ( vertaling 

visie naar uitvoering incl. uitkomsten 

Rondje Weerwater)  

PBS PBS, DSO, SB PBS Centrum,  

DSO GO, EZ, S&L 

SB AIB, VTH 

Klépierre; bewoners 

(VVE's) en ondernemers 

aan de Esplanade, 

Flevoziekenhuis, Theater,  

OVSA, Unibail Rodamco, 

ACM, PAC etc. 

partners Almere Centrum, 

programmabegroting/FBS 

9 Knooppunt programmastudie NS station (en 

omgeving) 

- Richtinggevend beeld 2030 

- Marsroute van 2016 tot 2030 voor station 

en omgeving 

DSO PBS, SB, DSO PBS Centrum, DSO 

strategie, DSO EZ, DSO 

ROM, SB/AIB 

Klépierre; NS, Prorail, 

loket knooppunten, 

provincie, 

ondernemers/eigenaren 

zakencentrum, partners 

Almere Centrum, PAC 

partners Almere Centrum, 

programmabegroting/FBS 

10 Opstellen van een gezamenlijk (gemeente en 

partners Almere Centrum) investeringsagenda voor 

ruimtelijke doorontwikkeling van De 'groene' Loper 

(deel Almere Centrum) 

investeringsagenda 2016-2020 PBS PBS, SB. DSO PBS Centrum, SB AIB, SB 

vastgoed, DSO ROM, DSO 

strategie 

partners Almere Centrum FBS 

11 opstellen van een roadmap (MJP) voor 

verduurzamen en vergroenen van maatschappelijk 

vastgoed in Almere Centrum 

Roadmap (MJP) en investeringsagenda 

verduurzamen/vergroenen 

maatschappelijk vastgoed Almere Centrum 

SB SB,PBS SB VastgoedPBS Centrum Huurders panden programmabegroting 
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12 Vergroenen vastgoed KAF Plan en investerings-/exploitatieraming 

vergroenen/verduurzamen KAF (project 

Vergroeien met Groen) 

SB SB,PBS SB Vastgoed 

PBS Centrum 

KAF Vergroeien met 

Groen, Windesheim, CAH, 

Groenhorst College 

programmabegroting 

13 Rondje Weerwater als verbinding tussen Almere 

Centrum en de Zuidoever Weerwater, 1e fase 

project 

- plan rondje Weerwater 

- start uitvoering rondje weerwater (2e 

fase) 

DSO PBS en DSO DSO Almere 2.0 

DSO/GO 

PBS  

DSD 

OVSA, ondernemers, 

bewoners, 

belangenverenigingen ( 

Centrum/ Stedenwijk/ 

Filmwijk) 

FVA 

 INTERVENTIE Sfeer en beleving Almere Centrum           
14 Vergroten beleving en naar buiten treden Sport en 

Cultuur in relatie tot de visie Next Level 

- Signaleren en inspelen kansen in het land 

om ( sport en cultuur) evenementen en 

activiteiten naar Almere te halen 

- Versterken levendigheid en beleving 

- Verbindingen leggen en samenwerking 

versterken 

DSD  DSD, PBS, DSO DSD Sport 

PBS Centrum 

DSO EZ 

SB 

ACM, KAF, Bibliotheek, 

Corrosia, Provincie, Bonte 

Hond, Suburbia, 

bewoners, ondernemers, 

sportverenigingen, OVSA, 

sport en andere 

verenigingen, bewoners, 

sportbonden 

partners Almere Centrum, 

programmabegroting/FBS 

15 A.h.v. onderzoek bepalen welke marketingacties 

nodig zijn om te kunnen sturen op beleving 

Afgeronde onderzoeken: 

- Koopstroomonderzoek 

- Belevingsonderzoek 

- continue passantenonderzoek via GSM en 

Wifi gegevens 

DSO DSO,PBS DSO EZ 

PBS Centrum 

Unibail Rodamco, OVSA, 

Klépierre 

partners Almere Centrum, 

programmabegroting/FBS 

 
INTERVENTIE Programma (m.n. woonprogramma) toevoegen Almere Centrum         

  

16 Toevoegen van woonprogramma voor 1 en 2 

persoons huishoudens aan Almere Centrum, via 

transformatie of nieuwbouw  

Woningmarktanalyse Almere Centrum; 

plan voor invulling 2F7 als 

experimenteergebied tijdelijk wonen  

DSO DSO,PBS DSO Wonen / GZ / GO 

SB/VGB 

SB/AIB 

PBS Centrum 

Vastgoed eigenaren, 

onderwijsinstellingen, 

projectontwikkelaars, 

studenten, PAC 

partners Almere Centrum, 

programmabegroting/FBS 

17 Invulling blok 5.2 Gezamenlijke haalbaarheidsverkenning 

(Unibail Rodamco en gemeente) naar 

vestiging van IKEA 

PBS DSO,PBS DSO EZ 

PBS Centrum 

Unibail Rodamco partners Almere Centrum/FBS 
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 INTERVENTIE Centrumgebied  2022             
18 Opstellen meerjarenprogramma voor economische 

en recreatieve activering Weerwater 

- Marketingplan Weerwater 

- Programmeringskalender 

- Proactieve zoektocht naar partijen voor 

gebruik Weerwater 

PBS PBS, DSO, SB, 

DSD 

DSO EZ Klépierre; bewoners 

(VVE's)en ondernemers 

aan de Esplanade, 

Flevoziekenhuis, Theater,  

OVSA, Unibail Rodamco, 

ACM, PAC,Floriade BV, 

corporaties, Urban 

Greeners, belangen 

organisaties groen en 

creatieve doelstellingen 

partners Almere Centrum/FBS 

19 Doorontwikkelen campus Hoger Onderwijs via 

herijking van het rapport Almere Centrum is de 

Campus naar Centraal Almere is de Campus. Naar 

aanleiding van ontwikkelingen HO en ook 

ontwikkelingen Groene Campus 

 

Herijking rapport Almere Centrum als 

Campus Hoger Onderwijs 

PBS en DSD PBS en DSD  PBS Centrum  

DSD onderwijs 

DSO/Floriade 

Windesheim Flevoland, 

CAH Vilentum,  

La Salle Almere en 

verkennend LOI 

programmabegroting 

20 Onderzoek verbeteren gebruiksmogelijkheden 

Weerwater in relatie tot de aanwezige planten en 

als vervolg op het project "Rondje Weerwater" 

- Duidelijkheid over hoe en waar de 

gebruiksmogelijkheden Weerwater te 

verbeteren (rondje Weerwater). 

- (hierop gebaseerd) investerings- en 

exploitatieplan verbeteren bevaarbaarheid 

Weerwater 

SB SB, PBS, DSO SB AIB 

PBS Centrum en Stad 

Project Rondje 

Weerwater 

Bewoners, ondernemers, 

verenigingen, OVSA 

FVA 

21 Richting geven aan het gebiedsgericht en 

programmatisch werken in het Centrum in relatie 

tot de Zuidoever 

Programmaplan Zuidoever Weerwater en 

Programmaplan Centraal Almere opstellen 

DSO/PBS DSO, PBS DSO GO 

PBS Centrum 

DSO/Floriade 

SB 

Rijkswaterstaat, 

bewoners, Floriade, 

partners Centrum 

Programmabegroting 

22 Mogelijk maken en aanjagen van initiatieven ten 

behoeve van het activeren van het Weerwater 

- meerjarenprogramma voor economische 

en recreatieve activering van het 

Weerwater 

- minimaal twee (kleine) initiatieven op het 

Weerwater mogelijk gemaakt 

DSO DSO, PBS,DSD DSO GO 

DSO EZ  

PBS Centrum 

DSD Sport 

DSO Cultuur 

PAC, Stichting Leisure 

belangen Almere, OVSA, 

Redactie Centrum, 

evenementenorganisatie, 

ondernemers, 

maatschappelijke 

partners, 

onderwijsinstellingen, 

ACM 

partners Almere Centrum, 

programmabegroting/FBS 
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INTERVENTIE Omgaan met grootstedelijke problematiek           

23 Inzet op verschillende groepen die in de openbare 

ruimte overlast kunnen veroorzaken en deze 

voorkomen / verminderen door samenhangende 

aanpak 

- Project ontwikkelen voor psychiatrische/ 

verwarde personen die als gevolg van 

ambulantisering van de GGZ tot 

schrijnende situaties leiden ( in woonmilieu 

en Openbare Ruimte) 

- Continuering bestaande inzet met de 

gezamenlijk partners. 

DSD Kabinet DSD,PBS,  

SB  

DSD/MO 

PBS Centrum  

Kabinet en Veiligheid  

SB VTH 

Leger des Heils, Kwintes, 

Tactus, Politie,  

beheergroepen, 

Veilgheidshuis 

Programmabegroting 
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Centrumrand Almere Stad 
Integrale straataanpak 

Situatie 2015 
In Centrumrand Almere Stad liggen Stedenwijk, Staatsliedenwijk en 

Kruidenwijk. Het aantal huishoudens dat geen betaald werk heeft of op 

een andere wijze onvoldoende participeert in de samenleving, schulden 

heeft en een matige tot slechte gezondheid heeft, is groot. Het gaat hier 

veelal om kleine clusters van 20 tot maximaal 100 huishoudens waar een 

stapeling van problemen aanwezig is. Relatief veel jongeren verlaten in 

Centrumrand Almere Stad vroegtijdig de school zonder startkwalificatie 

en vinden geen werk. Veel bewoners voelen zich maar beperkt veilig, 

onder meer veroorzaakt door de aanwezigheid van bovengemiddeld veel 

overlast gevende jeugd(-groepen), woonoverlast, onveilige plekken en 

zogenoemde high impact crimes.  

Daar waar in Centrumrand Almere Stad de afgelopen jaren extra inzet is 

gepleegd, zoals in Stedenwijk en omgeving Alkmaargracht, spreken 

bewoners zich op voornoemde aspecten positiever uit. Zo blijkt uit de 

Wijkpeiling 2013 dat de cijfers over de fysieke kwaliteit van de 

buurtvoorzieningen en de sociale cohesie verbeterd zijn en dat 

onveiligheidsgevoelens verbeterd zijn. Er is in het fysieke domein 

verbetering gerealiseerd onder andere door renovatie en het groot 

onderhoud –tezamen met maatschappelijke investeringen- dat is 

gepleegd. Daarnaast is er op sociaal terrein geïnvesteerd door onder 

andere de 40+-aanpak. Om deze ingezette opwaartse lijn te continueren 

zetten we verder in op het verbeteren van de sociaaleconomische positie 

van bewoners en buurten. Daarmee is dit de belangrijkste opgave voor 

Centrumrand Almere Stad. 

 

 

 

 

Vraagstukken 
Door de hierboven beschreven karakteristiek staat de leefbaarheid onder 

druk en zijn er zorgen over de sociaaleconomische positie van (delen van 

de) huishoudens. Onderwerpen zoals onderwijs, wonen, gezondheid en 

veiligheid vragen ook de komende jaren aandacht. Er wordt ingezet op 

verhoging van de (arbeids-)participatie, het verminderen van de 

schuldenproblematiek en de aanpak van gezondheidsproblemen. 

Daarmee wordt de participatie van Almeerders vergroot hetgeen een 

positief effect heeft op de leefbaarheid in de wijken. Uiteraard spelen de 

maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld de woningcorporaties, De 

Schoor, VMCA en de Zorggroep bij deze aanpak een grote rol. 

Tegelijkertijd realiseren we ons dat het gaat om een proces dat een 

lange adem vergt. 
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Centrumrand Almere Stad              

 

Activiteit  Resultaat  Trekker 

Betrokken 

dienst  

Betrokken 

afdeling Externe partner Dekking 

 

INTERVENTIE: Integrale Straataanpak (ISA) pilot spot 1           
24 In beeld brengen cluster: met behulp van de 

StraatKubus wordt spot geanalyseerd. Waar zien we 

een mogelijk opstapeling van problematiek? 

Beoogde spot gedefinieerd en vastgesteld PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie Ymere 

programmabegroting/FBS 

25 Leren kennen bewoners spot 1 : In het kader van 

kleinschalig onderhoud aan de woning door Ymere, 

wordt eerste contacten gelegd met de bewoners. 

Tijdens het verhelpen van kleine mankementen aan 

hun woning maken zij ook kennis maken met de 

opbouwwerker van de Schoor. Want niet alleen de 

woning is belangrijk, maar ook dat bewoners zich 

prettig voelen in de woonomgeving. Bijvoorbeeld 

een schone straat, meedoen aan activiteiten en 

zorgen voor gezelligheid in de buurt. Of misschien 

willen bewoners ondersteuning bij persoonlijke 

vragen. 

Algemene inzicht in de problematiek van 

bewoners. Wat leeft er achter de voordeur. 

PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie Ymere 

programmabegroting/FBS 

26 Verdieping op leren kennen bewoners: De 

opbouwwerker voert een verdiepingsgesprek waarin 

3 onderwerpen worden besproken, namelijk 

woonbeleving, persoonlijke situatie en vrije tijd. Ook 

wordt er een buurtreffen georganiseerd 

Scherper in beeld van problematiek van 

bewoners 

PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie Ymere 

programmabegroting/FBS 

27 Bepalen acties en doen:  

naar aanleiding van het in beeld brengen van 

problematiek werken we acties verder uit. Voor spot 

1 zijn dat acties rondom werk en inkomen, openbare 

ruimte, gezondheid en ondersteuning vanuit het 

wijkteam.  

Concrete acties bepalen om de woon en 

leefomgeving van de bewoners te 

verbeteren, gerelateerd aan het 

programmadoel van de centrumrand 

'verbeteren van de sociaal economische 

positie van bewoners' . 

PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid en WZI 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie Ymere 

programmabegroting/FBS 

28 Borging in wijkteam en eigenkracht vanuit de wijk: 

het is belangrijk om op zoek te gaan naar de 

eigenkracht van de bewoners. Wanneer wij "weg 

zijn" uit de spot kunnen zij de opwaartse beweging 

voortzetten 

  PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid en WZI 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie Ymere 

programmabegroting/FBS 
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INTERVENTIE: Integrale Straataanpak (ISA) pilot spot 2 & 3           
29 In beeld brengen cluster: met behulp van de 

StraatKubus wordt spot geanalyseerd. Waar zien we 

een mogelijk opstapeling van problematiek? 

Beoogde spot gedefinieerd en vastgesteld PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid, WZI 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie (Ymere 

of Alliantie) 

programmabegroting/FBS 

30 Leren kennen bewoners spot 2 & 3 : In het kader van 

kleinschalig onderhoud aan de woning door de 

woningcorporatie, wordt eerste contacten gelegd 

met de bewoners. Tijdens het verhelpen van kleine 

mankementen aan hun woning maken zij ook kennis 

maken met de opbouwwerker van de Schoor of een 

wijkteammedewerker. Want niet alleen de woning is 

belangrijk, maar ook dat bewoners zich prettig 

voelen in de woonomgeving. Bijvoorbeeld een 

schone straat, meedoen aan activiteiten en zorgen 

voor gezelligheid in de buurt. Of misschien willen 

bewoners ondersteuning bij persoonlijke vragen. 

Algemene inzicht in de problematiek van 

bewoners.  

Wat leeft er achter de voordeur. 

PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid, WZI 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie (Ymere 

of Alliantie) 

programmabegroting/FBS 

31 Verdieping op leren kennen bewoners: De 

opbouwwerker / wijkteammedewerker voert een 

verdiepingsgesprek waarin 3 onderwerpen worden 

besproken, namelijk woonbeleving, persoonlijke 

situatie en vrije tijd.  

Scherper in beeld van problematiek van 

bewoners 

PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid, WZI 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie (Ymere 

of Alliantie) 

programmabegroting/FBS 

32 Bepalen acties en doen:  

naar aanleiding van het in beeld brengen van 

problematiek werken we acties verder uit.  

Concrete acties bepalen om de woon en 

leefomgeving van de bewoners te 

verbeteren.  

PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB, 

Veiligheid, WZI 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie (Ymere 

of Alliantie) 

programmabegroting/FBS 

33 Borging in wijkteam en eigenkracht vanuit de wijk: 

het is belangrijk om op zoek te gaan naar de 

eigenkracht van de bewoners. Wanneer wij "weg 

zijn" uit de spot kunnen zij de opwaartse beweging 

voortzetten. 

  PBS PBS, DSD, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

De Schoor , het sociaal 

wijkteam , 

woningcorporatie (Ymere 

of Alliantie) 

programmabegroting/FBS 
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 INTERVENTIE: Groene gezonde verbinding: verbeteren van de gezondheid en leefstijl van 

inwoners door het stimuleren van een gezonde leefstijl.   
34 Afnemen fittest leerlingen groep 7 en 8 bij acht 

deelnemende scholen  

100% van de kinderen op de deelnemende 

basisscholen groep 7 en 8 is fysiek getest. 

In ieder geval 30 kinderen met overgewicht 

(en de ouders) doen mee aan het 

naschoolse programma GO Almere. Op 1 

locatie in het werkgebied draait een 

interventieprogramma voor kinderen met 

overgewicht. 

DSD, PBS DSD, PBS, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB 

De Schoor, Tio, Scholen, 

Lidl, Echnaton, Stad en 

Natuur, GGD, Accare 

programmabegroting/FBS 

35 Naschools programma voor kinderen (in eerste 

instantie 30 kinderen en ouders) Koken, Bewegen en 

Leefstijl. Onderdeel Koken (uitgevoerd door de 

Schoor). Dit aan de hand van methodiek SuperCHefs 

3 x 10 lessen zijn gegeven waarbij 30 

unieke kinderen kennis en vaardigheid 

hebben gekregen van koken en gezonde 

voeding. De ouders zijn betrokken geweest 

bij de activiteiten. 

DSD, PBS DSD, PBS, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB 

De Schoor, Tio, Scholen, 

Lidl, Echnaton, Stad en 

Natuur, GGD, Accare 

programmabegroting/FBS 

36 Bewegen (uitgevoerd door TIO) Op 1 locatie in het 

werkgebied draait een beweegprogramma voor 30 

kinderen met overgewicht. Doel: Beweegfit maken 

van de jeugd, waardoor de belastbaarheid toeneemt 

en het plezier in sporten wordt bevorderd. Dit aan de 

hand van de methodiek Motorische Remedial 

Teaching. 

Tenminste 8 tot 15 kinderen beweegt 1x 

per week structureel. Tenminste 15 

kinderen geven aan meer plezier te hebben 

ervaren in bewegen dan voorheen. 

Tenminste 15 kinderen geven aan meer 

plezier te hebben ervaren in bewegen dan 

voorheen. 3 x 10 lessen zijn gegeven 

waarbij 30 unieke kinderen kennis en 

vaardigheid hebben gekregen van bewegen  

De ouders zijn bij de activiteiten betrokken 

geweest. Kinderen zullen tijdens of na 

afloop van het sportprogramma vaker te 

vinden zijn op het Clarence Seedorf 

playground. Dit vergroot de kans op 

structurele sportdeelname.  

DSD, PBS DSD, PBS, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB 

De Schoor, Tio, Scholen, 

Lidl, Echnaton, Stad en 

Natuur, GGD, Accare 

programmabegroting/FBS 

37 Leefstijl: onderdeel vaardigheden (uitgevoerd door 

TIO) Leefstijl verbetering gericht op de kinderen. 

Dmv een praktijk gestuurde leerweg worden 

kinderen op een leuke en leerzame manier 

vertrouwd met de voordelen van een gezonde 

leefstijl. Behandelt de thema’s voeding, bewegen en 

gezonde keuzes maken. Adhv de methode Cool2befit 

icm LekkerFit onderdeel ouders (uitgevoerd door 

Accare). 

De training richt zich op: het aanleren van 

technieken gebaseerd op de cognitieve 

gedragstherapie: model-leren, negeren, 

gebruik van beloningen, controlegedrag en 

voorlichting over voeding en beweging. De 

sessies verlopen via een vast patroon, 

waarbij elke keer een thema wordt 

uitgewerkt. De ouders worden uitgenodigd 

om van gedachten te wisselen over het 

thema en hoe zij als ouders hun kinderen 

hierin kunnen ondersteunen.  Aan het 

einde van elke sessie wordt er huiswerk 

meegegeven. 

DSD, PBS DSD, PBS, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB 

De Schoor, Tio, Scholen, 

Lidl, Echnaton, Stad en 

Natuur, GGD, Accare 

programmabegroting/FBS 
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38 Invoering 10 uur fruitbeleid en traktatiebeleid en 

bevorderen waterdrinken. 

De directies van 8 basisscholen in de 

genoemde wijken hebben het Stappenplan 

10-uurtje Gezond nogmaals ontvangen. De 

directie van 6 basisscholen in de genoemde 

wijken weet wat het doel is van het 

Stappenplan 10-uurtje Gezond. Fruitbeleid 

is structureel opgenomen in het 

schoolbeleid. 

DSD, PBS DSD, PBS, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB 

De Schoor, Tio, Scholen, 

Lidl, Echnaton, Stad en 

Natuur, GGD, Accare 

programmabegroting/FBS 

39 Voorgestelde verdieping van het programma in 

2016/2017 

Op basis van de fittesten blijkt dat er drie 

keer zoveel kinderen in aanmerking komen 

voor programmadeelname dan er aan 

plaatsen zijn. Vanuit preventief oogpunt 

stellen we als gezamenlijke partners voor 

om ook kinderen uit groep 5 en 6 te testen 

en, indien noodzakelijk, deel te laten 

nemen aan het programma. Deze 

verdieping van het programma leidt tot 

een hogere aanvraag voor uitvoering van 

het project. Deze versnelde verbreding is 

niet voorzien, de verrassend hoge (lage) 

scores in de wijk zijn hier de aanleiding 

voor. De noodzaak is groter dan gedacht. 

Daarnaast willen we in dit gebied ook de 

verbreding met andere doelgroepen 

opzoeken, zoals ouderen. 

DSD, PBS DSD,PBS, SB Maatschappelijke 

Ontwikkeling, AIB 

De Schoor, Tio, Scholen, 

Lidl, Echnaton, Stad en 

Natuur, GGD, Accare 

programmabegroting/FBS 
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 INTERVENTIE: Netwerken en initiatieven             
40 Het inventariseren en uitbreiden van bestaande 

netwerken & initiatieven in de Centrumrand. 

Bewonersnetwerken hebben hierbij de focus maar 

ook andere (nog onbekende) netwerken kunnen hier 

aan verbonden worden. 

We zetten in op het ondersteunen van 

(nieuwe) buurtontmoetingsplekken. In de 

openbare ruimte, in buurthuizen en op 

tijdelijke plekken zorgen we voor de 

basisbenodigdheden voor netwerken om 

zich te ontwikkelen. We ondersteunen 

(bewoners)organisaties die zich 

manifesteren in de wijk en zo een bijdrage 

leveren aan het leefklimaat. Door het 

ondersteunen van verschillende soorten en 

maten van netwerkvorming, van buurtfeest 

tot inspraakorgaan en het aanbieden van 

reguliere en extra programma’s in onder 

andere de buurthuizen en op de 

Playground wordt de buurtfunctie van deze 

plekken versterkt. Door actieve, 

ondernemende Almeerders uit de wijk zelf 

in te zetten als (wijk-) aanjagers van 

initiatieven, projecten en netwerken 

maken we optimaal gebruik van de kracht 

in de wijk zelf. Vaak brengen actieve 

Almeerders een eigen netwerk mee en 

weten ze andere wegen te bewandelen 

dan de reguliere organisaties. Door hen in 

staat te stellen hun initiatieven aan te 

jagen worden nieuwe doelgroepen bereikt 

en krijgt het sociale weefsel een boost. 

PBS PBS, DSD, DSO wijkteams, 

maatschappelijke 

ontwikkeling 

De Schoor, ASG, 

corporaties 

programmabegroting/FBS 

41 Inventariseren van plekken en netwerkstructuren 

(waar ontmoeten mensen elkaar voor de voordeur?) 

We brengen het gebied in kaart. 

  PBS PBS, DSD, DSO, 

SBC 

wijkteams, 

maatschappelijke 

ontwikkeling, O&S 

De Schoor programmabegroting/FBS 

42 Ondersteunen van bestaande en nieuwe 

bewonersgroeperingen en brengen deze (wanneer 

nodig) met elkaar in contact. 

  PBS PBS, DSD wijkteams, 

maatschappelijke 

ontwikkeling. 

De Schoor programmabegroting/FBS 

43 Zoeken naar nieuwe partners voor in deze 

netwerken (die nu niet in beeld zijn zoals 

uitzendbureaus, zorgaanbieders, vervoerders en 

dergelijke.) 

  PBS PBS, DSD wijkteams, 

maatschappelijke 

ontwikkeling. 

  programmabegroting/FBS 

44 Pilot Straatnetwerk Helpen opzetten met een netwerkinitiatief. 

Bijvoorbeeld Schoonste straat van 

Stedenwijk.  

PBS PBS, DSD, AIB wijkteams, 

maatschappelijke 

ontwikkeling. 

  programmabegroting/FBS 
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Waterwijk 
Seniorenproof 

Situatie 2015 
Omdat in Almere het tempo van vergrijzing de komende decennia 

driemaal zo hoog ligt als landelijk en de stad tot nu toe voornamelijk 

gericht en gebouwd is geweest op (jonge) gezinnen, zullen vergaande 

maatregelen nodig zijn om senioren (55+) zo lang mogelijk zelfstandig te 

laten wonen en actief te laten blijven in hun sociale netwerken. Om hier 

meer zicht op te krijgen, hebben gemeente en maatschappelijke partners 

als woningcorporaties, welzijns-, zorgen vrijwilligersorganisaties in 2011 

een aantal onderzoeken laten verrichten en is in het voorjaar 2012 het 

programma ‘Waterwijk Seniorenproof’ opgestart. 

Waterwijk is daarmee een proeftuin geworden voor de realisatie van 

plannen gericht op wonen, welzijn en zorg. Het seniorenvraagstuk in 

Waterwijk is niet uniek ten opzichte van andere Almeerse wijken waar 

relatief veel senioren wonen, maar wel exemplarisch. 

Anno 2015 telt Waterwijk inmiddels bijna 30 procent 55+’ers, een 

substantieel aandeel van de bewoners. De grootste groep zijn nu nog de 

‘jong-senioren’, tussen 55 en 65 jaar. Over 10 jaar is die doorgeschoven 

naar 65-75 jaar. Met de toenemende vergrijzing neemt ook de groep 

kwetsbare ouderen toe. En daarmee de vraag naar een passend aanbod 

op het gebied van wonen, welzijn en zorg, dat zowel recht doet aan de 

eigen kracht van ouderen als aan de ondersteuningsbehoefte. 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagstukken 
Om Waterwijk seniorenproof te krijgen, staat de volgende vraag centraal: 

‘Wat hebben ouderen (55+) nodig om zichzelf te kunnen redden, waarbij 

ze desgewenst in Waterwijk kunnen blijven wonen en deel uitmaken van 

sociale netwerken?’ 

Toename van de zelfredzaamheid van 55+ers in Waterwijk en het in 

toenemende mate deel uitmaken van sociale netwerken, hebben we in 

overleg met de partners in de wijk belegd bij het sociaal wijkteam 

Waterwijk-Verzetswijk. 

Vanuit de gemeente houden we hierbij een vinger aan de pols en 

stimuleren en ondersteunen waar nodig en wenselijk. De grootste 

aandacht gaat de komende jaren uit naar het ophalen van woonwensen 

van senioren en het waar mogelijk bijdragen aan realisatie hiervan. 

Hiermee brengen we in beeld wat de problematiek is en welke mogelijke 

oplossingen er zijn op het gebied van langer zelfstandig wonen door 

ouderen. 

  

  



18 van 37 

 

 

Centrumrand Almere Stad (waterwijk seniorenproof)           
 

Activiteit  Resultaat  Trekker 
Betrokken 
dienst  

Betrokken 
afdeling Externe partner Dekking 

 

INTERVENTIE: Ophalen van de woonwensen van senioren           
45 Algemeen: Het ophalen van woonwensen onder 

55+’ers als verdieping op en actualisering van de 

enquête en interviews in 2011 (2015) en starten 

van bewustzijnscampagne  

Bij senioren zelf is de afgelopen jaren al 

veel opgehaald. Alleen nog info ophalen 

over zaken die we nog niet weten en 

absoluut wel willen / moeten weten: welke 

aanpassingen zij in hun huis nodig / 

wenselijk achten om hier te kunnen blijven 

wonen, wat zij hier zelf aan bij kunnen / 

willen dragen, wat ervoor nodig is dat ze 

daadwerkelijk stappen gaan ondernemen, 

etc. Deze vragen maken onderdeel uit van 

een bewustwordingscampagne. Aan de 

exacte invulling van de campagne wordt 

binnenkort invulling gegeven. 

PBS DSD, PBS, SBC O&S   programmabegroting/FBS 

46 Beheer: Na het in 2014 afgeronde groot onderhoud 

van Waterwijk waar mogelijk rekening houden met 

de suggesties, klachten, meldingen en initiatieven 

van senioren over/voor onderhoud en beheer van 

de openbare ruimte. 

Het aantal klachten van senioren over 

bijvoorbeeld bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van de openbare ruimte 

zijn verminderd.  

 SB-AIB SB, PBS,      programmabegroting/FBS 

47 Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedontwikkeling: 

Versoepelen van de mogelijkheden voor 

nieuwbouw van seniorenwoningen in deze wijk: * 

t/m *** sterren-woningen (2015-2017) 

In nieuw bestemmingsplan Waterwijk 

enkele locaties aanwijzen voor 

seniorennieuwbouw, waarmee we de 

drempel verlagen voor corporatie of 

marktpartij die hier in deze wijk woningen 

wil toevoegen die hier nog niet zijn. 

DSO DSO. PBS Wonen Corporaties, Het 

Woningbouwatelier 

programmabegroting/FBS 
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 INTERVENTIE: Bijdragen aan de realisatie van de woonwensen van senioren, deels via 
nieuwbouw en deels in de bestaande woningvoorraad   

48 Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedontwikkeling: 

Onderzoeken van mogelijkheden om de ruim 80% 

bestaande rijtjes gezinswoningen (waarvan bijna 

80% koop) geschikt te maken voor senioren: * t/m 

*** sterren-woningen (2015-2017) 

Kwalitatieve benchmark door O&S / SBC bij 

3 grote gemeenten en 3 

krimpgemeenten/regio’s die daadwerkelijk 

met de vergrijzingsuitdaging en de 

bestaande woningvoorraad aan de slag zijn 

gegaan, om te achterhalen vanuit welke 

context en behoeften ze dat hebben 

opgepakt, welke initiatieven zij hebben 

genomen, wat zij hier zelf qua menskracht 

en budget voor hebben ingezet, hoe zij 

partners aan zich hebben gebonden, hoe 

zij de senioren hebben gestimuleerd om in 

actie te komen, en wat wij hiervan kunnen 

leren. Maar ook uitvraag via 

Woningbouwatelier bij corporaties en 

commerciële partijen uit te dagen met 

geschikte én betaalbare verbouwings- én 

financieringsarrangementen te komen voor 

de (meest voorkomende) woningtypen in 

deze wijk. 

PBS SBC, PBS O&S, stagiair PBS Het Woningbouwatelier programmabegroting/FBS 

 INTERVENTIE: Organisatie van meer collectieve activiteiten en het activeren van sociale 
netwerken in en buiten de wijk om eenzaamheid tegen te gaan.   

49 Sociaal: Bijdragen aan de organisatie van meer 

collectieve activiteiten: door samen deel te nemen 

aan bijvoorbeeld sport-, gezondheids-, 

gezelligheids-, culturele en/of welzijnsactiviteiten 

ontstaan nieuwe en versterken bestaande 

contacten (2015-2017) 

Continuering gebruik ruimten in Huis van 

de Waterwijk, mogelijke uitrol van 

Financieel Café, mogelijke uitbreiding 

project Huisbezoek van Humanitas. 

DSD PBS, DSD Maatschappelijke 

ontwikkeling 

  programmabegroting/FBS 
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50 Sociaal: Mee-initiëren van projecten gericht op het 

verbinden van ouderen aan andere doelgroepen, 

zoals schooljeugd, huiswerkbegeleiding, 

overbrengen kennis/ervaringen, verlenen 

wederdiensten ‘zorg’ (2015-2017) 

In het project ‘Oud geleerd, jong gedaan’ 

worden ouderen met vakkennis op diverse 

gebieden (van ICT tot talen, van ambacht 

tot cultuur) ingezet als zogenaamde senior-

docent op de basisschool in de wijk (in dit 

geval de Argonaut). Deze senior-docenten 

geven gastlessen in ateliers (in kleine of 

grote groepen, incidenteel of structureel). 

Mogelijke onderwerpen: onderhoud van 

een moestuin, houtbewerking, theater en 

creativiteit. Op deze manier gaat de kennis 

van ouderen niet verloren en vinden ze 

aansluiting bij een nieuw sociaal netwerk 

en andere generaties.  

DSD PBS, DSD Maatschappelijke 

ontwikkeling 

Mind at Work programmabegroting/FBS 

51 Sociaal: Stimuleren van goede voorlichting over het 

aanbod van welzijn en zorg, over budgetbeheer, 

over financiële arrangementen en over gezonder 

oud worden, om zoveel mogelijk ouderen (55-

plussers) zelfredzaam te houden (2015-2017) 

Senioren zijn zich bewuster van de 

mogelijkheden om lang(er) zelfredzaam te 

blijven.  

PBS PBS, DSD Maatschappelijke 

ontwikkeling, sociale 

wijkteams 

  programmabegroting/FBS 

52 Sociaal: Stimuleren dat het sociaal wijkteam 

Waterwijk-Verzetswijk goed zichtbaar is in de buurt, 

bereikbaar is (via spreekuren, mail, telefoon en 

live), luistert, doorvraagt en verbindt (2015-2017) 

Ouderen weten het sociaal wijkteam goed 

te vinden.  

DSD PBS, DSD sociale wijkteams   programmabegroting/FBS 
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Almere Buiten 
 

 

"Ik ben Buiten, wij zijn Buiten, wij maken het 

samen".  
 

Situatie 2015 

 

De beginregels van het gedicht op de Evenaar gaan over de manier 

waarop de 55.000 Buitenaren hun woonomgeving beleven. Toch ervaren 

zij ook dat Almere Buiten nog steeds het Buitenbeentje van Almere is, de 

tuin die maar niet op orde komt en waarvoor de urgentie te weinig wordt 

gevoeld.  

 

Het afgelopen decennium werden ambitieuze plannen gesmeed om het 

centrum van Buiten te herinrichten, de Indische Buurt te ontwikkelen, van 

de Meridiaan een echt stadspark te maken, het industriegebied de Vaart 

als motor van de economie te exploiteren. Al deze plannen zijn vertraagd 

of bijgesteld door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren: crisis, 

bezuiniging en een veranderende maatschappelijke dynamiek.  

 

De herinrichting van het centrum in Almere Buiten startte in 2006. Het 

doel was een grote uitbreiding van het winkelareaal, een florerend 

winkelcentrum passend bij de huidige omvang en behoeften van 

Buitenaren. De transformatie werd gestart met nieuwbouw aan de 

randen van het centrum. De herontwikkeling van het hart van het 

centrum zou als laatste ter  hand worden genomen. Doordat de wereld en 

de dynamiek in Almere Buiten Centrum in 10 jaar tijd sterk is veranderd 

liggen nu in het hart van het centrum nog twee onbebouwde kavels. Het 

centrum heeft de afgelopen jaren stapje voor stapje aan uitstraling en 

economische vitaliteit gewonnen. Maar de ziel ontbreekt en een 

aanzienlijk deel van de vroegere klanten weet het centrum nog niet 

opnieuw te vinden. Het negatieve beeld dat Almeerders hebben over het 

centrum straalt ook af op het stadsdeel Almere Buiten. 

 

Met een aantal buurten in Almere Buiten ging het de afgelopen jaren niet 

goed. Bewoners uit Centrum Buiten, Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt en 

Eilandenbuurt-Noord scoren hun buurt beduidend slechter op 

leefbaarheid en veiligheid dan bewoners in andere buurten van Almere 

Buiten. In specifieke delen van deze buurten wonen veel huishoudens met 

sociaal-economische problematiek. De genoemde woonbuurten zijn 

benoemd tot focusgebieden. Er is met partners en bewoners veel energie 

gestoken in het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, een gevoel van 

thuis en trots en in een aantal gebieden ook in de openbare ruimte met 

groot onderhoud. De opgave is om bewoners meer in de lead te zetten en 

de extra inzet van de afgelopen jaren te borgen in de reguliere structuren, 

tegen de stroom van de bezuinigingen in. 

  

De Buitenvaart is het kassengebied van Almere. De hoge energielasten en 

zware concurrentie hebben er toe geleid dat een aantal ondernemers het 

zwaar heeft en er de afgelopen jaren faillissementen zijn uitgesproken. De 

potentie van het gebied is ook bekend: de unieke ligging van een 

kassengebied naast woonwijken, industrieterrein De Vaart en de 

Oostvaardersplassen. Er zijn kansen voor doorontwikkeling naar één van 

de parels in Almere ten tijde van de Floriade in 2022. 
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De vraagstukken 

 

Almere Buiten Centrum 

Al heeft het centrum stapje voor stapje aan uitstraling en kleur gewonnen 

toch is ook de kloof zichtbaar tussen de ambities van weleer, de 

veranderende wereld van het winkelen en de harde realiteit (van crises, 

van wegvallen intercitystatus en invoering betaald parkeren). Het is 

zichtbaar in de leegstand en het aanbod in het laagste - midden segment. 

Er is weinig aandacht geweest voor branchering, de experimenteer status 

van Doemere is nauwelijks benut, het horeca aanbod komt moeizaam op 

gang en de behoefte aan ‘local heros’, aantrekkelijke winkels, reuring en 

ontmoeting is des te groter.  

Samen met eigenaren, winkeliers, instellingen, ondernemers en bewoners 

zetten we in op een attractief stadsdeelcentrum. Hierbij laten partijen 

zich leiden door de gezamenlijke koers van; het Samen creëren van ons 

Buiten Thuis. We willen er voor zorgen dat het Centrum voor Buitenaren 

als een thuis voelt. Dat er plekken van ontmoeting en reuring ontstaan. 

Dat we recht doen aan het thema Extra Vert door in te zetten op 

vergroening van verschillende locaties in het centrum. Ondertussen 

streven we ook naar afronding van het Masterplan door de laatste 

nieuwbouwlocaties in ontwikkeling te krijgen. Het verbeteren van de 

veiligheid in het centrum heeft onze bijzondere aandacht. In het 

woonbuurtje, de Hoofdstedenbuurt ondersteunen we initiatieven van 

bewoners en helpen we hen bij vraagstukken in samenwerking met het 

wijkteam. 

  

Buurten: van programma naar regulier 

In de Bouwmeesterbuurt is het aandachtspunt de doorontwikkeling van 

het Bouwmeesterhuis en perspectief voor jongeren. In de Molenbuurt is 

de transformatie van De Wieken naar Huis van de wijk een belangrijke 

opgave. In de Eilandenbuurt Noord staat het stimuleren van de 

wijkeconomie en de follow-up van de armoede aanpak op de agenda. Hier 

is ook de wijkaanjager actief.  

 

Growing Green Buitenvaart 

Een aantal bedrijven op de Buitenvaart is overgeschakeld van sierteelt 

naar groenten. De Buitenvaart ziet zich als Floriade proefgebied en wil 

vele tafels in de Metropool Regio Amsterdam van biologisch geteelde 

groenten en fruit gaan voorzien. Hiertoe onderzoekt Efibia samen met de 

Universiteit van Wageningen, TNO en CAH Vilentum de relatie tussen 

gezondheid en biologisch geteeld voedsel. Een grote groep ondernemers 

op de Buitenvaart is in nauwe samenwerking met partijen als Alliander, de 

gemeente en de provincie aan het werk voor verduurzaming; duurzame 

rendabele bedrijven in een gebied dat energie en milieu verantwoord is 

ingericht. Voor de groene profilering en marketing van het gebied zien 

ondernemers kansen in de aansluiting bij de ontwikkeling van de 

Oostvaardersplassen tot Nationaal Park.  Voor de Nationaal Park 

ontwikkeling werkt de provincie samen met Staatsbosbeheer en de 

gemeenten Lelystad en Almere.   

In de nabije toekomst kunnen Almeerders en (internationale) bezoekers 

de Growing Green Valley de Buitenvaart beleven!  
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ALMERE Buiten Centrum             

 

Activiteit Resultaat 2016 Trekker 
Betrokke
n dienst  

Betrokken 
afdeling Externe partner Dekking 

 

INTERVENTIE: Afronden Masterplan             
53 Realiseren van de definitieve bebouwing zoals deze in het 

Masterplan voor Almere Buiten Centrum is opgenomen. 

Afspraken met marktpartijen over nieuwe 

bouwontwikkelingen in Centrum Buiten 

DSO SB, PBS DSO gebiedsontwikkeling 

SB AIB 

SB Vastgoed 

PBS Buiten  

Urban Interest, Goede 

Stede, andere potentiele 

ontwikkelaars, 

vastgoedeigenaren, 

aannemers 

Programmabegroting/GREX 

54 Realiseren van de "ontmoetingskas" en inrichting van het 

terrein daaromheen.  

Baltimoreplein omvormen van  lege 

bouwkavel tot plek met een ziel, waar 

bewoners en bezoekers graag tijd 

doorbrengen. Met de programmering 

nieuwe doelgroepen naar het centrum 

trekken en ook de bestaande klanten een 

aangename openbare ruimte te bieden 

om elkaar te ontmoeten of activiteiten te 

organiseren. 

PBS DSO, SB PBS Buiten 

SB Vastgoed 

SB AIB 

DSO Ruimtelijke 

ontwikkeling 

DSO Gebiedsontwikkeling 

Vereniging Almere Buiten 

Centrum, bewoners 

Almere Buiten en 

ondernemers, Nieuwe 

Bibliotheek, ROC, 

wijkteam Almere Buiten 

Noord West, Tractio, 

Redactie Buiten Thuis, 

Plan B 

Aanjaaggelden Wonen en 

Wijken 

 

INTERVENTIE: Attractieve openbare ruimte             
55 Vergroening van Almere Buiten Centrum en de entrees 

naar het Centrum.  

Ondernemers agenderen een openbare 

ruimte die als aantrekkelijk wordt ervaren 

door een veel groenere uitstraling. Doel is 

om  hiermee meer klanten naar het 

centrum te trekken en hen langer te laten 

verblijven. 

DSO PBS, DSO DSO Ruimtelijke 

ontwikkeling 

PBS Buiten 

SB AIB 

winkeliersvereniging 

Buitenmere, 

ondernemersvereniging 

Doemere, ROC, Stadsboer, 

De Alliantie, bewoners 

(VVE's), Huyskweker 

FBS 

56 Doorontwikkeling Kunstetalages Het huidige budget voor kunstetalages 

vervalt, het bestaan blijft van belang. Het 

doel is dat de kunstetalages met hun 

culturele waarde voor het centrum, hun 

verrassing voor bezoekers en hun licht in 

de donkere uren blijven bestaan. 

DSD PBS DSD cultuur 

PBS Buiten 

culturele ondernemers, 

kunstenaars, 

cultuurmakelaar Almere, 

nieuwe Bibliotheek, 

eigenaren etalages 

Programmabegroting 
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INTERVENTIE Herontwikkeling Doemere             
57 Herontwikkeling Doemere, door: 

1. gesprekken met eigenaar 

2. experimenten (detailhandelsvisie) 

Een economisch vitaal Doemere DSO SB, PBS DSO gebiedsontwikkeling 

DSO EZ 

SB AIB 

PBS Buiten 

Urban Interest partners Centrum Buiten 

 

INTERVENTIE Versterken samenwerking             
58 Gebiedscommunicatie Gezamenlijke promotie evenementen in 

centrum en jaarverslag Buiten Thuis 

PBS CBW PBS Buiten 

Communicatie 

VABC Programmabegroting/FBS 

59 Versterken samenwerking met weekmarkt en partners 

door advisering marktcommissie 

Markt een volwaardig onderdeel van het 

centrum, met name door goede 

samenwerking tussen markt en 

winkeliersvereniging. 

SB PBS, DSO SB VTH  

PBS Buiten 

DSO gebiedsontwikkeling 

marktkooplieden, 

winkeliersvereniging 

Buitenmere, Buitenaren 

partners Centum Buiten 

 

INTERVENTIE Bevorderen veiligheid en veiligheidsbeleving           
60 Deelname bewoners aan WAAKS, Whatsappgroep en 

Burgernet. Bevorderen veiligheid en veiligheidsbeleving 

op horecaplein en in Doemere en bij onderdoorgangen 

busbaan 

Bewoners en bezoekers voelen zich 

veiliger en er vinden minder 

veiligheidsincidenten plaats 

PBS PBS, SB, 

Kabinet 

SB AIB 

SB VTH 

PBS Buiten 

politie, bewoners, 

winkeliersvereniging en 

ondernemersvereniging, 

vastgoedeigenaren, 

horecaondernemers, 

winkeliers, De Alliantie, 

GoedeStede 

Programmabegroting/FBS 

 

INTERVENTIE Aanpak Hoofdstedenbuurt             
61 Sociaal economische vitaliteit van huishoudens: samen 

met de bewoners een aanpak formuleren ten behoeve 

van minimahuishoudens 

Vergroten van de sociaal economische 

vitaliteit van minimahuishoudens in de 

Hoofdstedenbuurt 

DSD PBS DSD MO 

PBS Buiten 

wijkteam Almere Buiten 

noordwest, VMCA, De 

Alliantie, bewoners, 

Buitenhaeghe 

Programmabegroting/FBS 
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ALMERE BUITEN BUURTEN         

 
INTERVENTIE: Inventariseren wat nog nodig is en overdragen naar reguliere inzet    

62 Molenbuurt: 

Opzet en uitvoering kwalitatief onderzoek, documentaire, 

in kaart brengen van netwerken, verbinding en 

samenwerking wijkteam borgen, ondersteunen en 

faciliteren bewonersinitiatieven, onderbouwen extra inzet 

kinderopbouwwerk, organiseren gesprektafel met 

directies scholen, woningbouwcoöperaties, 

welzijnsorganisaties, gebiedscommunicatie. 

Buurtoordeel van 5,9 uit de wijkpeiling 

wordt een ruime 6+. We versterken wat 

goed is (thuis voelen), steunen wie 

kwetsbaar is (armoede aanpak) en pakken 

aan wie verziekt (veiligheid). 

PBS DSD, SB O&S 

DSD MO 

DSD Leren & Cultuur  

DSD Planbureau 

SB-AIB 

PBS Buiten 

De Schoor, TiO, Wijkteam, 

Corporaties, Politie, 

Scholen basisonderwijs, 

FBS 

63 Molenbuurt: 

Onderzoek transformatie de Wieken tot een huis van de 

wijk door verbetering uitstraling en gebruik energiezuinig 

maken. 

Wieken wordt een duurzaam gebouw met 

een open uitstraling en goede 

toegankelijkheid voor de wijk. 

SB DSD, PBS SB Vastgoed 

SB AIB 

PBS Buiten 

De Schoor Programmabegroting/FBS 

64 Molenbuurt: 

Doorontwikkeling BUITENtuin onder glas; borgen 

projectmatige huurconstructie 'tuinen onder glas' naar 

reguliere geldstromen. 

Overbrugging terwijl andere 

financieringsscenario's worden uitgewerkt 

en initiatief behouden blijft. 

DSD PBS  DSD Planbureau  

DSD maatschappelijke 

ontwikkeling 

PBS Buiten 

Ondernemer Volkstuinen 

onder glas 

FBS 

65 Bouwmeesterbuurt: 

Gesprekken met professionals en jongeren zelf en plan 

van aanpak opstellen  

Beter toekomstperspectief voor jongeren 

in de Bouwmeesterbuurt: minder 

schooluitval, zinvolle dagbesteding. 

DSD PBS DSD Onderwijs 

PBS Buiten 

Jongeren in de BMB, 

Schoor (Jongerenwerk, 

Learn to work), 

Humanitas, ROCF,TIO, 

wijkteam 

Programmabegroting/FBS 

66 Bouwmeesterbuurt: 

Realisatie satellietmodel leerwerkbedrijven 

Leerlingen van het ROC verbinden aan en 

inzetten t.b.v. de stad, ms stageplekken 

voor MBO studenten, doorgaande leerlijn 

door co-makership van MBO en HBO 

studenten, bevorderen participatie van 

bewoners in de  Bouwmeesterbuurt 

PBS/DSD DSD DSD Onderwijs 

PBS Buiten 

ROC Flevoland, DeSchoor, 

TIO 

ROC is subsidieaanvraag 

toegekend uit aanjaagmiddelen 

onderwijs-arbeidsmarkt 
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67 Bouwmeesterbuurt: 

Bouwen aan een netwerk van ondernemers in de 

Bouwmeesterbuurt. Verkennen van de mogelijkheden om 

een vitaler ondernemersklimaat te realiseren op het Van 

Eesterenplein. Opstellen van een pleinagenda voor het 

Van Eesterenplein. 

Een levendiger C. van Eesterenplein waar 

bewoners uit de buurt graag vertoeven, 

elkaar ontmoeten en waar het voor 

(maatschappelijk) ondernemers 

aantrekkelijk is om zich te vestigen. 

PBS DSO, DSD, SB PBS Buiten  

DSO EZ 

DSD wijkteam 

SB AIB 

Ymere, Stadia, Zone 3, 

diverse ms instellingen, 

bewoners en 

ondernemers 

Wijkbudget 

68 Bouwmeesterbuurt: 

Door een integrale benadering met interne en externe 

partijen zorgdragen voor het behoud van het 

Bouwmeesterhuis als  ontmoetingsplek. 

Behouden van een centrale plek in de wijk 

waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, 

activiteiten kunnen organiseren, waar het 

leerwerkbedrijf gehuisvest is en bewoners 

terecht kunnen met vragen  

PBS/DSD DSD DSD MO 

PBS Buiten 

Ymere, ROC, Zone 3, 

Schoor, bewoners en 

ondernemers 

Programmabegroting/FBS 

69 Bouwmeesterbuurt: 

Tijdelijke regisseur in de overgang van het 

Bouwmeesterhuis  uit de IWA periode naar invulling met  

zelfbeheer door bewoners en ondernemers 

Een soepele overdracht voor 

buurtbewoners en partijen van het 

Bouwmeesterhuis in de periode waarin het 

zelfbeheer van start gaat 

PBS PBS, DSD PBS Buiten 

DSD MO 

Ymere, buurtbewoners, 

lokale ondernemers 

Ymere/FBS 

70 Bouwmeesterbuurt: 

Afspraken maken over overdracht van werkzaamheden 

van B5 naar aannemer die dagelijks onderhoud gaat doen . 

Overdracht van zorgelijke huishoudens naar wijkteam. 

Een soepele overdracht van de 

werkzaamheden van B5 aan aannemer. 

Een goede communicatie richting 

bewoners. Goede borging van de kennis 

die B5 heeft opgedaan. 

SB PBS, DSD DSD Werk, zorg en 

inkomen 

SB AIB 

PBS Buiten 

Zone 3, Ymere, aannemer 

die dagelijks onderhoud 

gaat doen 

Programmabegroting 

71 Eilandenbuurt Noord: 

Vergroten sociale cohesie en stimuleren wijkeconomie 

Meer samenhang in de wijk en verbeteren 

leefomgeving van bewoners 

PBS DSD, SB, DSO DSD MO 

SB AIB   

DSO EZ 

DSO gebiedsontwikkeling 

PBS Buiten 

Doenersdreef Zorg, 

woningbouwcorporatie, 

VMCA, Humanitas, OBS de 

@rchipel, De Schoor 

Programmabegroting/FBS 

72 Eilandenbuurt Noord: 

Follow up armoede hotspot aanpak 

Aanbod creëren dat aansluit op de 

behoefte van de wijk inzake armoede en  

schulden 

DSD PBS DSD MO 

PBS Buiten 

woningbouwcorporatie, 

VMCA, Humanitas, OBS de 

@rchipel, De Schoor 

Programmabegroting/FBS 

INTERVENTIE:  Bevorderen veiligheid en veiligheidsbeleving          
73 Bevorderen sociale cohesie, bewoner participatie. 

Optimaliseren beleving woon omgeving. Maatregelen 

nemen bij melding woonoverlast. Maatregelen 

voorkoming woning inbraken. Informatie gestuurde inzet 

politie en handhaving (VIS) 

Veiligheid en de beleving ervan scoort 

significant hoger in de wijkpeiling 

PBS SB, SBC politie  Programmabegroting/FBS 
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BUITENVAART           

 

Activiteit Resultaat 2016 Trekker 

Betrokken 

dienst  Externe partner Dekking 

 

INTERVENTIE: Feeding             
74 Actualiseren bestemmingsplan  Geactualiseerd bestemmingsplan. Met 

duidelijkheid over een agrarische + 

Buitenvaart (inzake bedrijfswoningen, 

kleinvee, caravanstallingen)  

DSO PBS, SB DSO Ruimtelijke 

ontwikkeling 

DSO EZ 

SB VTH  

PBS Buiten 

Ondernemers 

Buitenvaart, LTO 

Glaskracht, BBB, SBB  

Programmabegroting 

75 Aanjager innovatieve projecten onverwachte verbindingen PBS  DSO DSO EZ 

PBS Buiten 

Ondernemers, cooperatie, 

LTO, provincie 

Partners Buitenvaart 

Programmabegroting/FBS  

76 Feeding op de Buitenvaart ism Efibia EFRO subsidie voor een project over de 

relatie; gezonde bodem- gezonde 

voeding- gezonde mens.   

DSO  PBS DSO EZ 

PBS Buiten 

Efibia, Via Light, TNO, 

WUR, CAH, Provincie,  

Partners Buitenvaart 

Programmabegroting/FBS  

 

INTERVENTIE: Energysing             
77 Haalbaarheidsstudie naar een duurzame energie en 

milieu inrichting van de Buitenvaart  

Een rapportage, inzicht in de 

haalbaarheid en opbrengsten van 

verschillende alternatieve energie 

bronnen   

Cooperatie 

ondernemer

s 

Buitenvaart  

DSO, PBS, SB DSO EZ 

Programma Energie 

Werkt!  

SB- 

PBS Buiten 

Alliander, RABO, NUON, 

SBB, Bosland Vetsmelterij, 

Raethuys, Provincie, 

Innoforte, Agrimaco   

Partners Buitenvaart 

Programmabegroting/FBS  

78 Plan van aanpak formuleren op basis van de 

haalbaarheidsstudie.  

Start aanleg van een energie rotonde 

(warmte netwerk, biovergisting, 

zonnepanelen etc) 

Coöperatie 

ondernemer

s 

Buitenvaart 

DSO, PBS, SB DSO EZ 

Programma Energie 

Werkt!  

SB- 

PBS Buiten 

Alliander, RABO, NUON, 

SBB, Bosland Vetsmelterij, 

Raethuys, Provincie, 

Innoforte, Agrimaco   

Partners Buitenvaart 

Programmabegroting/FBS  

 

INTERVENTIE Beleving-Toerisme         
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79 Opleveren perspectievenkaart  Beeld van ruimtelijke mogelijkheden om 

beleving van het agrarische gebied te 

versterken 

DSO PBS DSO ruimtelijke 

ontwikkeling 

PBS Buiten 

Ondernemers 

Buitenvaart, 

Staatsbosbeheer, 

Agrimaco 

Partners Buitenvaart 

Programmabegroting/FBS  

80 Door ontwikkelen Growing Green fietstocht met picknick 

mand en lanceren  en gebiedscommunicatie 

Feestelijke opening Fietstocht Boekje met 

deelnemers, route kaart   

PBS  DSO DSO ruimtelijke 

ontwikkeling 

PBS Buiten 

TIO, Weet hoe je Leeft, 

Almeerplant  

Partners Buitenvaart 

Programmabegroting/FBS  

81 Versterken beleving en benutten toeristische potentie herkenbare entrees bij de Jac P 

Thijsseweg en tot de Oostvaardersplassen  

PBS  DSO, SB, DSD DSO Stedenbouw en 

Landschap 

Staatsbosbeheer, Stad en 

Natuur, ondernemers 

Buitenvaart  

Partners Buitenvaart 

Programmabegroting/FBS  

82 Verkennen meerwaarde Oostvaardersplassen Nationaal 

Park in relatie tot randgebied Buitenvaart 

Zicht op betekenis van Nationaal Park 

OVP voor de Buitenvaart  

DSD  DSO, PBS DSD - 

DSO ruimtelijke 

ontwikkeling 

PBS Buiten 

Provincie, gemeente 

Lelystad, Staatsbosbeheer  

Partners Buitenvaart 

Programmabegroting/FBS  
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Almere Haven 

Dorps stadsdeel aan het water 

Situatie 2015 

Het oudste en met 22.000 inwoners tevens het kleinste stadsdeel is voor 

de bewoners een stadsdeel waar je gehecht bent aan de wijk en aan het 

overzichtelijke en gevarieerde centrum. Tegelijkertijd zijn interventies 

nodig om de sociaal-economisch wat zwakkere wijken diverser te maken, 

en om het stadsdeelcentrum door te ontwikkelen tot een attractiever 

geheel.  

De wijken in de Binnenring van Haven – De Werven, De Hoven, De 

Wierden en het centrum zelf – zijn qua populatie relatief eenzijdig 

samengesteld. Dat betekent onder meer veel lage inkomens, gemiddeld 

lagere WOZ-waardes van eigen woningen, relatief hoge medische 

consumptie et cetera. De Landelijke Leefbaarometer geeft op basis van 50 

verschillende indicatoren in verschillende delen van de Binnenring 

kritische waarden te zien. De verbeteringen van de leefbaarheid die er de 

afgelopen jaren te zien zijn, zijn dan ook vooral een afname van de 

achterstand ten opzichte van heel Haven en heel Almere. Voor de 

Binnenring geldt dat de trends van verarming, verdunning van 

huishoudens, en vergrijzing zonder interventies negatief op elkaar 

inwerken. Met als gevolg ook een wankele basis voor allerlei 

stadsdeelvoorzieningen, variërend van winkels tot meer culturele 

voorzieningen.  

Het centrum van Haven is met specialistische winkels en de horeca in de 

Havenkom een trekpleister van Haven, maar staat onder druk. De 

branchering wordt steeds eenzijdiger en ook is sprake van (verborgen) 

leegstand van bedrijf onroerend goed. Kijkend naar de structuur van het 

winkelgebied valt op dat met name de noordelijke ‘halter’ – de Brink – 

minder winkelend publiek trekt dan de zuidelijke 

halter, de Havenkom. De looproute in het centrum is daarmee niet in 

evenwicht, en vraagt om goede spreiding van gevarieerde winkels. 

De Havenkom functioneert al als een belangrijke trekker voor het 

stadsdeelcentrum, tegelijkertijd is nog veel mogelijk op het gebied van 

gastheerschap en verlevendiging. Ook de kuststrook tussen Havenkom en 

surfstrandje komt onvoldoende uit de verf als recreatie- en/of 

manifestatiezone. 

Tegelijkertijd dienen zich ook kansen aan in en rondom het centrum: de 

afgeronde herontwikkeling van de Hulk, de verbouwing van Corrosia, de 

komst van een buitenpoli van het Flevoziekenhuis, het nabijgelegen 

Stadswerfpark met trekkers als Speelhaven, de sporthal en de Playground 

en de toeristische potentie van de Havenkom. 
 

Vraagstukken 
 

Centrum 

 

Verschillende speerpunten kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van 

het centrum en de gewenste groei van het aantal bezoekers. Met 

vastgoedeigenaren wordt gewerkt aan een strategie om de 

winkelvoorzieningen op peil te houden, en waar mogelijk te concentreren 

op een logische en sterke hoofdstructuur. Ook nu zijn de specialistische 

winkels de trekkers van het centrum. Een toename hiervan kan bijdragen 

aan meer bezoekers en een nog sterker profiel van het centrum. 

Tegelijkertijd  zetten we in op het tegengaan van leegstand. En werken we 

aan een natuurlijke looproute door het centrum zodat bezoekers langer in 

het centrum blijven. Een goede aansluiting tussen de Havenkom en 

achterliggende winkelstraten bijvoorbeeld is essentieel. Qua ontwikkeling 

valt veel te halen bij het verlevendigen van de kuststrook tussen de 

Havenkom en het surfstrandje. Met sport- of recreatieve programmering 

en/of bebouwing krijgt het toeristisch profiel van Haven een impuls. 

Zowel voor centrum als kustzone geldt dat doorontwikkeling alleen 

succesvol kan zijn in nauwe samenspraak met commerciële en 
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maatschappelijke partners en bewoners. Het openbaar gebied speelt 

uiteraard ook een belangrijke rol: een kwalitatief goed en uitnodigend 

openbaar gebied is van belang om mensen met plezier naar een 

winkelgebied te trekken. Om de kwaliteiten van Almere Haven beter voor 

het voetlicht te krijgen, als woon- én als recreatiegebied, zal ook een 

marketingcampagne opgestart worden; in 2016 gekoppeld aan diverse 

evenementen in het licht van Almere (Haven) 40 jaar.  

Binnenring 

Inspanningen om de woonvoorraad in met name De Wierden diverser te 

maken dienen te worden voortgezet, en waar mogelijk verbreed naar de 

gehele Binnenring. Door woningaanpassingen en nieuw te bouwen wordt 

tegemoet gekomen aan woonbehoeften van zowel senioren als van 

jongere gezinnen uit Haven en Almere. Het belang van de nieuwe wijk De 

Laren is met opleveringen van verschillende woontypen en kavels, dan 

ook evident. Deze wijk zorgt er bovendien ook voor dat de lichte krimp 

van het inwoneraantal in Haven een halt wordt toegeroepen.   

Daarnaast blijft het noodzaak goed te monitoren of en hoe inwoners uit 

de Binnenring zich kunnen redden, en voor degenen die professionele 

ondersteuning nodig hebben dat ook te bieden. In navolging op de 

armoede-hotspot aanpak willen we een achter-de-voordeur-aanpak 

ontwikkelen om dat vervolgens zo gericht mogelijk in te zetten. 

Objectieve gegevens uit onder meer de Straatkubus zullen daarvoor 

gecombineerd worden met signalen van professionals. Samen met onder 

meer woningbouwcorporaties Ymere en Alliantie maken en financieren 

we een gezamenlijke aanpak in de Binnenring. 

De vestigingsklimaat van deze wijken is daarnaast gebaat bij een 

aantrekkelijke openbare ruimte. Groot onderhoud in De Werven is een 

majeure operatie die daaraan bijdraagt, en vormt tevens een kapstok 

voor investeringen in – particuliere - tuinen en woningen. Waar mogelijk 

leggen we verbanden met de sociale aanpak.
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ALMERE HAVEN             

 

Activiteit Resultaat 2016 Trekker 

Betrokken 

dienst  

Betrokken 

afdeling Externe partner Dekking 

 

INTERVENTIE: Behouden attractief stadsdeelcentrum           
83 Voor zowel de geschetste ruimtelijk economische 

visie op het centrum (die voort borduurt op 

bestaande visiedocumenten) als meer concrete 

acties op de diverse pleinen, is een gezamenlijk 

traject met de belangrijkste stakeholders in het 

centrum essentieel (vastgoedeigenaren, 

winkeliers, onderwijs en culturele sector etc.). 

Uitvoeren gezamenlijk plan van 

aanpak/convenant dat in 2015 tot stand is 

gekomen. 

PBS PBS, SB, DSO, 

CBW 

PBS Team Haven 

SB AIB en Reiniging 

DSO EZ, 

Gebiedsontwikkeling en 

Wonen 

CBW communicatie en 

marketing 

Vastgoedeigenaren 

IMBO (procesbegeleider) 

BVOAH 

Horeca Havenkom 

Bewoners 

Partners Centrum Haven 

Programmabegroting/FBS  

84 Waar nodig herbestemmen of doorontwikkelen 

maatschappelijk vastgoed. 

- Eind 2015 komt het gebouw van de 

Bibliotheek leeg. Dit pand zal worden 

verkocht. 

- In  sept 2015 levert het schoolbestuur  

het schoolgebouw aan de Hofmark terug 

aan de gemeente.  Voor dit gebouw loopt 

een verkenning naar transformatie tot 

woonruimten. 

Vastgoedbe

drijf 

SB, PBS Vastgoedbedrijf 

PBS Team Haven 

Corporaties 

Particuliere (toekomstig) 

eigenaren 

Programmabegroting 

85 Monitoren en faciliteren van de door een externe 

partij (Hoorne BV) geleide herontwikkeling 

supermarkt (VOMAR) in samenhang met de 

omgeving. 

Hoorne b.v. start in 2015 de planuitwerking 

ter hand nemen en de planologische 

procedure starten. Start participatietraject 

met omgeving. De start van 

werkzaamheden is niet eerder dan een 

onherroepelijke omgevingsvergunning 

(planning: eind 2016). 

Hoorne BV 

intern: DSO 

DSO, PBS DSO Gebiedsontwikkeling 

PBS Team Haven 

Hoorne BV Partners Centrum Haven  

86 Impuls aan de diverse pleinen in het centrum qua 

inrichting en/of vormgeving. Dit doen we op basis 

van afspraken (al gemaakte of toekomstige) in het 

reguliere centrumoverleg en centrumvisie. 

- Markt: plannen op het gebied van de 

verlichting uitvoeren 

- Visie ontwikkelen op andere pleinen 

binnen het centrum 

PBS (visie) 

SB 

(uitvoering) 

SB, PBS SB AIB 

PBS Team Haven 

Windesheim 

Alliantie 

Corrosia 

BVOAH 

visie: FBS    

uitvoering: nader uit te werken 
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87 Voorbereiden en realiseren nieuwe sporthal in 

Stadswerfpark en vormgeven consultatie 

Havenaren. 

Op basis van het locatieonderzoek is besloten tot 

sloop-nieuwbouw, dus het slopen van de huidige 

sporthal en nieuwbouw van de sporthal op de 

huidige locatie. Daarnaast is de opgave in 2016 te 

zorgen voor een goede aansluiting op, en & 

herinrichting van het Stadswerfpark. Met name de 

vrijkomende locatie van het zwembad geeft 

kansen voor nieuwe ontwikkelingen. 

- Aanbestedingsprocedure, start zodra de 

uitkomsten uit de participatie duidelijk zijn 

(rond maart 2016). 

- Sloop sporthal, gezamenlijk met sloop 

zwembad, 2e helft 2016 

- Sporthal gereed eind 2017  

Sportbedrijf 

Vastgoedbe

drijf 

PBS, SB, DSO, 

CBW 

PBS Team Haven 

SB vastgoedbedrijf 

DSO Gebiedsontwikkeling 

CBW communicatie  

Sportverenigingen 

Onderwijs  

Horeca exploitant  

Overige gebruikers 

Programmabegroting/FBS 

 

INTERVENTIE: Verlevendigen  Kuststrook             
88 Plan voor ontwikkeling of gebruik/programmering 

van openbare ruimte tussen Havenkom en strand, 

manifestatieterrein. 

- Uitbreiding kansenkaart (upgraden van 

Leasurekaart tov dec 2014 vastgestelde) 

'- Participatie Havenaren  

PBS DSO, SB, PBS DSO EZ, Stedenbouw 

SB AIB, Reiniging, VTH 

PBS Team Haven 

Staatsbosbeheer 

Rijkswaterstaat 

Ondernemers in het 

gebied 

FBS 

 

INTERVENTIE: Integrale achter de voordeur              
89 Armoedehotspot aanpak en vervolg daarop waarin 

de doorverwijzingen ad. 1 actief gemonitord 

worden, en gericht aanvullende huishoudens in 

kaart komen of bezocht worden. Ook houden we 

het oog op veel voorkomende problemen. 

Vervolg op hotspotaanpak binnenring met 

uitkomsten atelier met interne en externe 

partners 

PBS PBS, DSD PBS Team Haven 

DSD Wijkteam binnenring 

Haven 

VMCA  

Kwintes 

Politie 

Corporaties 

Programmabegroting/FBS 

90 Inzet buurtsportcoach en 

combinatiefunctionarissen met sportstimulering 

en gezonde leefstijl 

- Verbinding met wijkteams  

- BOFT 

- Sportweek (april) 

Sportbedrijf PBS, DSD PBS Team Haven 

DSD sportbedrijf, 

onderwijs, cultuur 

SB Vastgoedbedrijf 

Scholen 

Schoor 

Sciandri 

Combinatiefuctionarissen  

Sport- en 

cultuurorganisaties 

Programmabegroting 

91 Naast de trekkersrol van de sociale wijkteams in de 

sociale aanpak, vergt het integrale karakter nauwe 

afstemming met de vele sociaal-maatschappelijke 

organisaties actief in Haven. Dat doen we door 

middel van 4 sociaal cafés per jaar speciaal voor de 

binnenring. 

4x per jaar sociaalcafé binnenring  PBS DSD, PBS PBS Team Haven 

DSD Wijkteam 

binnenring, 

Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

Schoor 

De Alliantie 

Ymere 

En andere partijen die 

projecten binnen 

programma binnenring 

uitvoeren (lange lijst)  

Programmabegroting/FBS 
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INTERVENTIE: Evenwichtige bevolkingsopbouw           
92 Aanjagen en/of bijstellen afspraken in 

woningbouw (bestaand en nieuw) in met name De 

Wierden en De Laren. 

- Voorbereiding en bouw verschillende 

projecten De Laren 

- Voorbereiding en bouw verschillende 

projecten De Wierden 

DSO DSO, PBS, SB, 

DSD 

DSO Gebiedsontwikkeling 

PBS Team Haven 

SB AIB 

Corporaties (Ymere, 

Alliantie) 

Ontwikkelaars  

Aannemers 

Programmabegroting 

 

INTERVENTIE: Tegengaan woonoverlast             
93 Blijven inzetten op effectief tegengaan van 

veelvoorkomende woonoverlast. Zowel informatie 

gestuurd en vraaggericht.  

- Vraag gestuurde aanpak van casuïstiek 

(volgens werkbeschrijving woonoverlast) 

- Informatie gestuurd, op basis van 

informatie VIS, van partners, MRS, 

straatkubus, de signaleringstool gemeente 

breed  

- Signaleren lacunes aankaarten bij 

relevante partijen 

- Opzetten knelpuntenpot (stadsbereed) 

PBS PBS, SBC, SB, 

DSO, DSD 

PBS Team Haven 

SBC Kabinet & Veiligheid 

SB VTH 

DSO Wonen 

DSD Werk & Inkomen, 

Burgerzaken 

Politie 

Corporaties  

Buurtbemiddeling 

Bewindvoerders 

GGD vangnet & advies 

OGGZ 

Veiligheidshuis  

Programmabegroting 

 

INTERVENTIE: Groot onderhoud als kapstok voor integrale aanpak           
94 Voorbereiden aanpak groot onderhoud De 

Werven, participatie bewoners daarbij en 

verbreding naar sociale aanpak waar relevant. 

- Aanpak per Werf (ook de participatie)  

- 2015 start participatie  

- Februari 2016 start uitvoering 

SB (voor GO) 

PBS (voor 

verbinding) 

SB, PBS, DSD, 

CBW 

SB AIB 

PBS Team Haven 

DSD Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

CBW communicatie  

Schoor 

De Alliantie 

Ymere 

En andere partijen die 

projecten binnen 

programma binnenring 

uitvoeren (lange lijst)  

SB 

 

INTERVENTIE: Opstellen marketingstrategie             
95 Opstellen van een effectieve marketingstrategie 

met oog voor karakteristieke kenmerken van 

Haven als woongebied, als aantrekkelijke plek om 

te ondernemen en als toeristische trekpleister. 

- Opstellen marketingplan in met  de 

expertise en ervaring van Almere City 

Marketing en Marketingcollega’s afdeling 

- Consultatie en inventarisatie bij de 

belangrijkste partners 

- Daarna opstellen marketingstrategie. 

CBW CBW, PBS CBW Marketing 

PBS Team Haven 

De Alliantie / Ymere 

Corrosia / ACM 

Ondernemers Havenkom 

Ondernemers branche 

toerisme en recreatie 

partners Almere Haven/FBS 
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Almere Poort  

Energieke samenleving 

Situatie 2015 
Almere Poort is volop in ontwikkeling. Ruimte voor Organische groei, in 

de zin dat er letterlijk en figuurlijk veel ruimte is voor het particulier 

initiatief, is hierbij steeds meer het leidende principe. Zelfbouw, op de 

meest uiteenlopende manieren en voor alle denkbare doelgroepen, 

springt het meest in het oog. Maar in Almere Poort laten de nieuwe 

bewoners ook zien dat zij zich op andere manieren (willen) organiseren. 

De actieve betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van het 

Cascadepark, met een actieve bewonersorganisatie, is hiervan een 

illustratie. In zo’n snel groeiend nieuw stadsdeel is de vraag hoe de 

energieke samenleving zelf vorm en inhoud kan geven aan de opbouw 

van sociale netwerken, saamhorigheidsgevoel en (het gevoel van) 

eigenaarschap van de directe omgeving. In dit focusgebied gaat het om 

samenspel tussen bewoners, ondernemers, lokale partners en gemeente, 

maar nadrukkelijk ook om het particuliere en collectieve initiatief voor en 

door de samenleving. 
 

De Vraagstukken 

Poort is het aangewezen stadsdeel om breed invulling te geven aan de 

ambitie van het college om samen met Almeerders op te trekken en in te 

spelen op de eigen kracht van mensen en de dynamiek in de stad. De 

gekozen ontwikkelstrategie met veel zelfbouw en het type bewoners en 

ondernemers dat Poort nu kenmerkt bieden daarvoor een vruchtbare 

bodem. Deze ‘energieke samenleving’ krijgt in 2016 op verschillende 

manieren vorm; in z’n algemeenheid door het stimuleren van eigen 

initiatief, het versterken van lokale netwerken en stimuleren van 

maatschappelijk ondernemen en het anders organiseren van publieke 

taken.  

De strategische interventie vraagt afhankelijk van het experiment om een 

gecoördineerde of specifieke inzet vanuit het sociaal domein, stedelijk 

beheer, economie, ruimte, onderwijs en kunst en cultuur. De 

samenwerking tussen de diverse gemeentelijke diensten – zoals eerder 

vormgegeven onder de titel Poortmakers – wordt verder verdiept en 

verbreed.  

Bij de geleidelijke en op onderdelen organische ontwikkeling van het 

stadsdeel is het belangrijk om te volgen hoe wijken zich op 

sociaaleconomische en culturele kenmerken ontwikkelen. Dat doen we in 

2016 met het volgen van statistische informatie, maar ook met 

signalering door professionals die actief zijn in de wijk.  

 

Qua locaties richten we ons in 2016 op een aantal plekken waar de 

energieke samenleving bij voorrang vorm kan krijgen. In de eerste plaats 

is dat het Cascadepark, waar met name het deel met het thema 

‘natuurlijk spelen’ verder vorm moet gaan krijgen met aanplanting en 

speelaanleidingen. Daarnaast vergen de centrumvoorzieningen in Poort 

aandacht. Dat geldt zowel voor het economisch functioneren van de 

Homerusmarkt, als het – al dan niet tijdelijk – stimuleren of faciliteren 

van ondernemers in de Europalaan. In afwachting van andere centrum-

ontwikkelingen voldoen beide locaties in een behoefte. 
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ALMERE POORT             

 

Activiteit Resultaat 2016 Trekker 

Betrokken 

dienst  

Betrokken 

afdeling Externe partner Dekking 
 Interventie: Energieke samenleving mogelijk maken           

  96 Poortmakers 2: Een gecoördineerde of specifieke 

inzet vanuit het sociaal domein, stedelijk beheer, 

economie, ruimte, onderwijs en kunst en cultuur.  

Verdieping en verbreding Poortmakers = 

strategisch gebiedsteam 

PBS PBS, DSO, DSD, 

SB 

PBS team Poort 

DSO gebiedsontwikkeling  

DSD mo 

SB aib 

n.v.t. Programmabegroting 

97 Centrumvoorzieningen Europalaan: Ontwikkeling 

Europalaan monitoren en extra impulsen geven ter 

bevordering van het economisch functioneren 

- Sjopping Mol 

- Evenementen en festiviteiten organiseren 

- Samenwerking opstarten met andere 

ondernemers 

PBS PBS, SB, SBC PBS team Poort 

SB aib 

SB vth 

SBC kabinet 

Stichting Art Culture 

Arte College 

Ymere 

Alliantie 

Woonmere 

Winkeliersvereniging 

Europalaan 

Wijkbudget/FBS 

98 Centrumvoorzieningen Homerusmarkt: Ontwikkeling 

Homerusmarkt en omgeving monitoren en extra 

impulsen geven ter bevordering van het economisch 

functioneren 

- Vergroten vindbaarheid Homerusmarkt 

- Verbindingen leggen met wijk en 

aangrenzende school 

- Evenementen en festiviteiten organiseren 

- Samenwerking opstarten met andere 

ondernemers 

PBS PBS, DSO, SB PBS team Poort 

DSO gebiedsontwikkeling  

SB aib 

SB vth 

VVO Homerusmarkt 

Archidev Homerusmarkt 

Sterrenschool De Ruimte 

De Schoor 

Stad en Natuur 

Programmabegroting/FBS 

99 Tijdelijk gebruik gronden: Braakliggende kavels 

tijdelijk in gebruik voor initiatieven voor de wijk 

Blijven mogelijk maken zolang bewoners of 

ondernemers hier interesse in hebben 

SB PBS, DSO, SB, 

CBW 

PBS team Poort 

DSO gebiedsontwikkeling 

(kavelwinkel) 

SB aib 

CBW communicatie 

De Schoor 

Bewoners met interesse 

in gebruik kavel 

Ondernemers met 

interesse in gebruik kavel 

Programmabegroting/FBS 

100 Cascadepark: Samen met bewoners het park zo 

inrichten dat het kan functioneren als bruisend 

stadspark voor heel Almere Poort 

- Bevorderen en faciliteren initiatieven en 

evenementenbewoners en ondernemers in 

het park 

- Ontwikkeling boomgaard NME 

- Verdere invulling en beheer Klokhuis 

PBS PBS, DSO, SB, 

DSD 

PBS team Poort 

DSO gebiedsontwikkeling 

SB aib 

SB vth 

SB reiniging 

DSD mo 

DSD NME 

Stad en Natuur 

De Schoor 

Groenhorstcollege 

Basisscholen 

Stichting Inc. 

Actieve bewoners (o.a. 

Ons Cascadepark) 

Verschillende 

ondernemers 

GREX 
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101 Cascadepark natuurlijk spelen: Samen met de 

Stichting Cascade ontwikkelen van natuurlijk spelen 

in het park 

- Realiseren grondwerk 2e kamer (inclusief 

vergunning traject) 

- Samen met bewoners fondsen en 

subsidies werven voor verschillende 

speeltoestellen 

PBS PBS, DSO, SB  PBS team Poort 

DSO gebiedsontwikkeling 

SB aib  

SB vth 

Stad en Natuur 

KNHM 

Arcadis 

Stichting Cascade 

Actieve bewoners (o.a. 

Ons Cascadepark) 

GREX 

102 Monitoren ontwikkeling: Sociaal economische 

ontwikkeling bewoners monitoren 

- Monitor Sociaal 

Domein/kwartaalrapportages DSD 

- Hotspotaanpak verschillende locaties 

Poort 

- Vernieuwde gezondheidsaanpak jongeren 

- Eventuele preventieve aanpak of 

projecten (bijvoorbeeld aanpak huiselijk 

geweld) 

DSD PBS, DSD, SBC PBS team Poort 

DSD mo 

DSD sociaal wijkteam 

SBC o&s 

GGD 

ASG 

Basisscholen 

Partners zorg, welzijn en 

onderwijs 

Corporaties 

De Schoor 

Tactus 

OHRA/nuts 

Programmabegroting/FBS 

103 Netwerken: Opbouwen, uitbreiden en faciliteren van 

netwerken van bewoners en ondernemers 

- Netwerkopbouw via bijeenkomsten VVE's 

- Groen Café opzetten (groeninitiatieven) 

- Aanhaken bij bijeenkomsten andere 

onderwerpen (bijvoorbeeld 

bestemmingsplannen) 

PBS  PBS, DSD, SBC PBS team Poort 

DSD mo 

SB aib 

Stad en Natuur 

Onderwijs 

De Schoor (opbouwwerk 

en ambulante 

jongerenwerker) 

VMCA  

VVE's 

Andersoortige 

bewonersnetwerken 

Programmabegroting/FBS 

104 Wijkaanjager Poort: Opbouwen, uitbreiden en 

faciliteren van netwerken van bewoners en 

ondernemers 

- Ophalen vragen en behoeften bewoners 

en ondernemers Poort 

- Campagne I Love Poort 

- Opbouwen netwerken met lokale 

ondernemers 

- "Buurtsuper" (detailhandel, 

kantoorfunctie ZZPers, kantoor 

wijkaanjager, locatie voor 

buurtactiviteiten) 

- Banenmarkt voor Poortenaren 

PBS PBS, DSD, SB PBS projectleider 

wijkaanjager 

DSD mo 

SB aib 

Stad en Natuur 

Onderwijs 

De Schoor (opbouwwerk 

en ambulante 

jongerenwerker) 

VMCA  

VVE's 

Alle bewoners en 

ondernemers 

Aanjaaggelden 

105 Afstemmen voor leefbaarheid en veiligheid: 

Continue afstemming en inspanning om het voor de 

huidige bewoners in dit gebied waar ook sprake is 

van ontwikkeling leefbaar en veilig te houden 

- Vergroten veiligheid en 

burgerbetrokkenheid (bijvoorbeeld door 

buurtpreventieteam) 

- Preventie jongerenoverlast 

- Aanpak verkeersproblematiek 

- Faciliteren bewonerswensen openbare 

ruimte 

- Kwaliteitsronde PBS, DSO en SB 

Poortmakers  PBS, DSO, SB, 

SBC 

PBS team Poort (ook 

veiligheidsmanager) 

DSO gebiedsontwikkeling 

SB aib 

SB vth  

SBC kabinet 

Aannemers 

Corporaties (beheerders) 

Politie 

De Schoor 

Alle bewoners en 

ondernemers Poort 

Programmabegroting/FBS 
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106 Initiatieven en bewonersparticipatie: Het faciliteren 

en waar nodig aanjagen van bewoners- en 

ondernemersinitiatieven en bewonersparticipatie 

- Speellocaties Homeruskwartier 

- Voorbereiden en ontwikkelen NME 

locaties 

- Doorlopende initiatieven in openbare 

ruimte (Cascadepark, Growing Green) 

PBS PBS, DSD, SB  PBS team Poort 

DSD mo 

DSD sociaal wijkteam 

SB aib 

De Schoor 

Stichting Inc. 

Stad en Natuur 

Onderwijs 

Stichting Artculture 

VMCA 

Actieve bewoners en 

ondernemers 

Programmabegroting/FBS 

Wijkbudget 

 

 


