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Uitvoeringsplan Wijkgericht Werken 2018

Dit document bestaat uit 2 delen: 

Deel 1 – Bestuurlijke beleidsbrief behorende bij het uitvoeringsplan 2018 
 1.a Algemene thema’s
 1.b De stadsdelen kort in beeld

Deel 2 – Bijlage: uitvoeringsplan 2018 

De bestuurlijke beleidsbrief wordt door het college vastgesteld. 
De bijlage wordt ter kennisname aangeboden. 

Toelichting 
In september 2015 is het ‘Programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019’ vastgesteld. Het pro-
grammaplan is een uitwerking van het doel ‘Focus in de wijk’, zoals verwoord in het Coalitieakkoord 
Almere 2014-2018 ‘De kracht van de stad’. De raad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de 
werkwijze wijkgericht werken onder de noemer ‘De Almeerse Aanpak’.

De Almeerse aanpak
We nemen de leefwereld van de Almeerder als uitgangspunt van ons handelen en willen daarmee 
uitgaan van de kracht van de stad: de energie, het ondernemerschap en het eigenaarschap. We stimu-
leren mensen en partijen en brengen ze met elkaar in contact om zo tot integrale oplossingen te komen 
en kansen voor de buurt te benutten. We trekken nog meer samen op met de stad, zijn actief in de wijk 
aanwezig en spelen effectief in op de dynamiek in de samenleving. We zetten in op een integrale, gecoör-
dineerde aanpak bij complexe vraagstukken in de focusgebieden.

Focusgebieden
In het programmaplan Wijkgericht Werken zijn in 2015 focusgebieden benoemd. Dit zijn gebieden 
waar de gemeente vanwege de complexe opgave specifieke aanpak nodig acht. In de focusgebieden 
neemt de gemeente actief het voortouw in het samenwerken met Almeerders en lokale partners. 

Tussentijdse evaluatie focusgebieden
In 2017 is een tussentijdse evaluatie gehouden via mini-wijkpeilingen in de focusgebieden, ronde-
tafelgesprekken en intervisie door de gebiedsteams met externe partners. De uitkomsten van deze 
evaluatie zijn met college en raad besproken en verwerkt in het uitvoeringsplan 2018. 
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Deel 1: Bestuurlijke beleidsbrief 
              Uitvoeringsplan Wijkgericht Werken 2018
 
In 2015 heeft de raad kennis genomen van het programmaplan Wijkgericht Werken en daarbij de volgende 
uitgangspunten van het wijkgerichte werken vastgesteld. De raad stemt in met de hoofdlijnen van de werkwijze 
wijkgericht werken. Wij noemen dit: ‘De Almeerse Aanpak’. 

1.A  ALGEMENE THEMA’S

STAD- EN WIJKVERNIEUWING: DE GROTE UITDAGING VOOR DE KOMENDE JAREN
Almere staat voor een nieuwe fase in beheer en vernieuwing. Almere is ruim 40 jaar oud en wordt steeds 
meer een normale stad met alle sociale en fysieke (beheer)opgaven die daarbij horen, zoals verouderings- 
en vervangingsvraagstukken. Ook verandert de samenstelling van de bevolking. Er is sprake van vergrijzing, 
huishoudensdifferentiatie en instroom van andere leefstijlen. Deze toenemende diversiteit leidt tot andere wensen 
op het gebied van wonen, voorzieningen en openbare ruimte. En waar het gaat om de fysieke veroudering komen 
nu ook de gebouwen en de ondergrondse infrastructuur in beeld als vernieuwingsopgaven – zaken die een enorme 
kapitaalwaarde vertegenwoordigen. 

Om tegemoet te komen aan de veranderende wensen en behoeften, moeten wijken zich vernieuwen. In de komende 
decennia wordt de wijkvernieuwing de allerbelangrijkste (permanente) opgave van Almere. Het beheren en vernieuwen 
van de stad en wijken vraagt om anders financieren, een ander instrumentarium en een op dit vraagstuk toegesneden 
organisatie. Grote uitdaging bij dit alles is het voorkomen van een uniforme strategie, omdat maatwerk nodig is. 
In 2018 zal in dit kader een stadsbrede verkenning worden gestart naar de aard en omvang van de te verwachten 
stadsvernieuwingsopgave voor Almere in de komende jaren. 

VERSTERKING EERSTELIJNS WERKEN IN DE WIJK
Uit de mini-wijkpeilingen van 2017 wordt het beeld bevestigd dat het best goed gaat met veel wijken in Almere. 
Het aantal focusgebieden kan worden teruggebracht. Dit neemt niet weg dat ook in 2018 veel activiteiten uit het 
programmaplan Wijkgericht Werken gericht zullen zijn op het op peil houden en waar nodig versterken van de 
leefbaarheid en veiligheid in buurten en wijken. Daarnaast wordt de komende tijd ingezet op het ondersteunen van 
buurtnetwerken en het faciliteren van bewonersinitiatieven gericht op het vergroten van de sociale cohesie. 

Redenen waarom we in 2018 het eerstelijns werken in de wijk gaan versterken. Speerpunten hierbij zijn: focus op 
leefbaarheid en veiligheid, verruimen van invloed van bewoners op de kwaliteit van de eigen leefomgeving, versterken 
van de sociale wijkteams en meer ruimte en mandaat voor de partners in de wijk. Knelpunt hierbij vormt de 
gemeentelijke inzet in nieuwe gebieden. Ook hier is het van belang dat nieuwe bewoners goed worden opgevangen en 
dat er mensen zijn bij wie ze met hun vragen, knelpunten en initiatieven over leefomgeving terechtkunnen. Dit is nu niet 
geregeld. We nemen dit punt mee bij de voorstellen voor de doorontwikkeling van het wijkgericht werken.
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COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE
Duidelijke, consistente en op de mensen en omgeving gerichte communicatie lijkt zo vanzelfsprekend. In de praktijk 
blijkt het echter buitengewoon weerbarstig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp komend jaar bij de 
doorontwikkeling van het wijkgerichte werken een belangrijk speerpunt is. We willen de kwaliteit van de communicatie 
verbeteren door de regie op de communicatie veel meer bij de gebiedsteams neer te leggen. 

Ook de manier waarop we de participatie willen organiseren, staat komend jaar nadrukkelijk op de agenda. In 
2016 en 2017 is de Almeerse Participatienota geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan om dit te verbeteren. 
Vanzelfsprekendheid, transparantie, maatwerk, communicatie en steekproefsgewijze evaluatie vormen hierbij de 
sleutelbegrippen. Bij de uitvoering van het uitvoeringsplan 2018 hanteren we de nieuwe participatienota als leidraad.
In de afgelopen jaren dienden zich steeds meer initiatieven aan waarin bewoners zelf het voortouw en de 
verantwoordelijkheid nemen voor de zorg van de eigen leefomgeving. Juist deze zelforganisatie zien wij als een 
voorbeeld van participatie die we ook het komend jaar graag waar nodig ondersteunen. 

RELATIE BESTUUR, GEMEENTERAAD EN SAMENLEVING
Het contactwethouderschap is een prima methode gebleken om bestuurders direct te betrekken bij vraagstukken uit 
het stadsdeel en de wijken. Ook het initiatief om als raad regelmatig op locatie te vergaderen, is succesvol gebleken. 
Het zorgde voor het vergroten van betrokkenheid van raadsleden bij dat wat speelt in de samenleving. Er ontstonden 
boeiende debatten, waarbij ook de werkers in de wijk nadrukkelijk betrokken werden. Komend jaar onderzoeken we 
in overleg met het nieuwe college en de raad hoe we deze en andere impulsen van bestuurlijke vernieuwing kunnen 
begeleiden.

WONEN EN ZORG
Er is een toenemende vraag naar geschikte woonruimte voor huisvesting van kwetsbare mensen die een vorm van 
begeleiding nodig hebben. Dit leidt tot een extra druk op de toch al schaarse sociale woningvoorraad. Een zorgvuldige 
begeleiding en regie is noodzakelijk. Zowel voor de betreffende persoon, alsook voor de buurt. Gebiedsmanagers van de 
verschillende stadsdelen worden komend jaar vanuit het gebied betrokken om zorg te dragen voor een goede spreiding 
van deze huisvesting over de stad. Tevens gaan we met onze lokale partners op zoek naar nieuwe locaties waar 
initiatieven kunnen landen. 

MONITORING
Een van de leerpunten uit de mini-wijkpeilingen in 2017 betrof de monitoring van onze activiteiten in wijken en buurten. 
We meten wel het welbevinden van inwoners in hun wijk/buurt, maar hebben onvoldoende zicht op de effectiviteit 
van de georganiseerde activiteiten. Komend jaar gaan  we daarom de monitoring verder verfijnen, zodat we ook een 
beter beeld krijgen van de effecten van ons handelen en de manier waarop wijken/buurten zich in de komende jaren 
ontwikkelen.

KNELPUNT: FLEXIBELE INZET BUDGETTEN VOOR ONDERSTEUNING BUURTNETWERKEN
Naast de bestaande buurtontmoetingsplekken, zoals buurthuizen en speelplekken, zien we een behoefte aan 
laagdrempelige ontmoetingsplekken op locaties waar geen buurthuizen zijn. 
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Bewoners nemen steeds vaker zelf initiatieven op het gebied van ontmoeting met en zorg voor elkaar. Zij 
creëren een buurtlokaal of buurthuiskamer in een lege school, een leegstaand pand of een locatie van een 
woningbouwcorporatie. 

Zo zijn in Stad West de afgelopen jaren maar liefst zes ontmoetingsruimten ontstaan waar vrijwilligers in 
zelfbeheer activiteiten organiseren: De Wijkhoek, Ons Stekkie, Ons Pandje, binnenruimte De Zeetuin (Bomovi), 
Kringloopwinkel Franekerstraat en een buurtkamer in het Kardoes. In Stad Oost wordt in het eind 2016 gestarte 
Resto Van Harte-restaurant in Polderburen wekelijks door 35 à 50 buurtbewoners gegeten. In het geheel door 
vrijwilligers gerunde Huis van de Waterwijk vinden steeds meer en gevarieerde activiteiten plaats voor ouderen. In 
buurtlokaal De DOP in Danswijk vinden vooral kinder- en jongerenactiviteiten plaats. Sinds juni 2017 heeft Filmwijk 
een buurtlokaal in het Polygoon, specifiek voor de ouderen in de buurt. In Almere Buiten hebben bewoners 
na verhuizing uit het Bouwmeesterhuis in De Verbinding het beheer van de ontmoetingsruimte in eigen hand 
genomen. In de Eilandenbuurt wordt de haalbaarheid van een soortgelijk initiatief onderzocht (het Eilandhuis bij 
OBS de Archipel). 

Mooie voorbeelden van zelforganisatie. Toch gaat dit niet vanzelf. Faciliteren en ondersteunen blijft noodzakelijk. 
Tegelijkertijd constateren we dat het beschikbare maatschappelijke vastgoed achterblijft bij de vraag: er zijn te 
weinig geschikte ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien ligt er een flinke uitdaging op het 
terrein van financiering van de exploitatie van ontmoetingsruimten in zelfbeheer. Voor 2018 is dit opgelost met 
bijdragen uit het Fonds Wijkontwikkeling én het budget SamenSterk vanuit Dienst Sociaal Domein. Continuïteit is 
hiermee echter niet geregeld. Bij de programmabegroting 2019 volgt hiervoor een voorstel.

ALMERE ALS GROENE, GEZONDE EN DUURZAME STAD
Almere als groene, gezonde en duurzame stad – een van de ‘unique selling points’. Een thema dat leeft, waar veel 
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief bij betrokken zijn.

Dat zien we aan tal van spontane groeninitiatieven verspreid over de stad, waar bewoners delen van de openbare 
ruimte hebben beplant en onderhouden, met onder meer struiken, bloembollen, bijenlinten en fruitbomen. 
Er worden door de hele stad waterpunten aangelegd bij sportvelden, parken en pleinen. In Almere Poort is de 
eerste Tiny Forest aangelegd; er volgen er meer, zoals ook in Kruidenwijk. Nabij het Odeonveld wordt een groene 
broedplaats ontwikkeld. De werkgroep Energiek van het bewonersplatform Filmwijk en het project Wijkgerichte 
aanpak Energie van de gemeente werken gezamenlijk aan de zogenaamde Energiekubus en het 100huizenplan, 
op weg naar Filmwijk Energieneutraal 2022. In het Lumièrepark wordt in 2018 het eerste deel van de track 
gerealiseerd van het Rondje Weerwater.

Het programma Gezonde Jeugd in de stad is zeer succesvol en heeft onder andere in Stad West en in Buiten 
geresulteerd in een toename van het aantal Gezonde Scholen. In Almere Haven wordt invulling gegeven aan 
verduurzaming met de ontwikkeling van de Kustzone, de transformatie van het centrum, de ontwikkeling van de 
Steiger en het groot onderhoud in De Marken. In het Cascadepark in Poort worden, in samenwerking met het 
Almeers Kenniscentrum voor Talent (AKT, Topsporthal), beweeglandschappen ontwikkeld. 
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Een woningcorporatie doet onderzoek naar de realisatie van stadsakkers op de Boulevardflats aan het Weerwater 
(groene daken). 

Tot slot Almere Centrum, springplank naar de Floriade: door de evenementen, door gezamenlijke marketing en door 
fysieke projecten, waarvan de komende jaren steeds meer zichtbaar zal zijn. 

FINANCIERING
De activiteiten die voortkomen uit het programmaplan kennen verschillende dekkingsbronnen:
1. Reguliere begrotingen van de verschillende betrokken uitvoerende diensten en afdelingen.
2. Fonds Wijkontwikkeling (FWO).
3. Wijkbewonersbudget. Voor 2018 is wederom € 400.000 beschikbaar, verdeeld over de stadsdelen.
4. Overige bronnen, zoals budget burgerkracht en de aanjaaggelden (op basis van een specifiek project door de raad 
goedgekeurd).

Bij de honorering van de projecten, conform de programmabegroting, is prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van 
Almere Haven en de economische ontwikkeling Almere Buiten Centrum. 
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  GLOBAAL OVERZICHT BESTEDINGSPLAN FONDS WIJKONTWIKKELING 2018

STADSDEEL / FOCUSGEBIED ENKELE PROJECTEN 

Almere Buiten / Buitenvaart: 
€ 200.000

Stimuleren van de opgestarte voedselcoöperatie

 Realiseren van verduurzaming energie- en warmtebehoefte

Almere Buiten € 380.000 Economische impuls Almere Buiten Centrum
 Opstellen visiedocument Almere Buiten Centrum
 Verschillende leefbaarheid- en veiligheidsprojecten
Almere Centrum: € 80.000 Verdichtingsonderzoeken

Vergroenen / verduurzamen gemeentelijk vastgoed
 Rondje Weerwater
 Stationsgebied Almere Centrum
Almere Poort: € 160.000 Bijdragen aan het realiseren van centrumvoorzieningen
 Bijdrage in aanjagen/ondersteunen buurtinitiatieven en samenlevingsopbouw
Almere Haven: € 920.000 Vervangen playground en sociaal beheer Stadswerfpark
 Verlevendigen van het centrum

 Ontwikkelen toekomstvisie, ontwikkelstrategie en meerjareninvesteringspro-
gramma

 Bijdrage Integrale Wijkaanpak Binnenring
Almere Stad: € 250.000 Regisseur Odeonpark
 Realiseren van ontmoetingsplekken
 Bijdrage aan bewonersinitiatieven voor exploitatie buurtontmoetingsplekken
Algemeen: € 75.000 Energyzing & Feeding Buitenvaart
 Growing Green Cities
 Gecoördineerde inzet Academie van de Stad

NB. Vanuit 2017 lopen veel projecten door in 2018. De financiering hiervan is al geregeld in FWO uit 2017.

Voor 2018 ziet het bestedingsplan Fonds Wijkontwikkeling (FWO) er globaal als volgt uit:
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1.B  DE STADSDELEN KORT IN BEELD

Almere Centrum
  TERUGBLIK 2017 

Almere Centrum ontving afgelopen jaar de titel Beste Binnenstad 2017-2019: het kloppende economische en culturele 
hart van de stad waar het ook goed wonen en werken is. In 2017 gingen de eerste projecten in uitvoering, waarbij 
leegstaande kantoren worden getransformeerd dan wel sloop/nieuwbouw aan de orde is. Zoals de transformatie 
van een 10.000 m2 leegstaand kantorenprogramma boven de Zoetelaarpassage naar 94 appartementen (sociale 
huur). En de realisatie van circa 50 appartementen op de locatie van het voormalige arbeidsbureau. In 2017 is het 
ontwikkelingsplan voor de locatie naast de Voetnoot vastgesteld door college en raad. 

  TRENDS

Almere Centrum heeft zich, dankzij een intensieve samenwerking van ondernemers, vastgoedeigenaren / -beleggers, 
hogescholen, bewoners, citymarketing en gemeente, in de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een veelzijdig centrum. 
Veranderingen in de detailhandel en het internetshoppen vragen om continue aandacht en inzet. De verwachting 
onder trendwatchers en bij grote vastgoedeigenaren is dat er op langere termijn in Nederland slechts een klein aantal 
centrumgebieden floreren. De ambitie is om Almere een van deze gebieden te laten zijn. Nieuwe ontwikkelingen geven 
een nieuwe impuls aan het centrum, met name de woningbouw, de sleutelprojecten van het programma Versterken 
Hart van de Stad, de doorontwikkeling van het beheer van het gebied en organisatie van de wereldexpo Floriade 2022. 

In de mini-wijkpeiling van 2017 gaven de bewoners een goed cijfer voor het wonen in Almere Centrum (een 7,4). Het is 
belangrijk om hiervoor ook in de komende jaren oog te blijven houden. 

Huisvesting van Windesheim Flevoland in Almere Centrum (als Campus) is de komende jaren een speerpunt voor zowel 
de hogeschool als voor de gemeente. Verder heeft de Universiteit van Amsterdam zich recent bij de gemeente gemeld 
voor huisvesting van 500 tot 1.000 internationale studenten rondom station Almere Centrum. Een van de hogescholen 
zal waarschijnlijk nog voorafgaand aan de Floriade als onderdeel van de Flevo Campus op het Floriade-terrein 
gehuisvest worden. Deze opgaven staan hoog op de agenda.

Veiligheid in Almere Centrum is een terrein dat continue in beweging is. De afgelopen tijd is er veel aandacht gegeven 
aan de horeca en de vestiging van instellingen met opvang van doelgroepen. Denk aan Leger des Heils, Kwintes, 
Amethist, etc. Er is in 2017 eveneens veel aandacht besteed aan de leefbaarheid/veiligheid binnen het centrumgebied, 
alsook de vraag hoe we gezamenlijk het centrum leefbaar houden en toegankelijk en aantrekkelijk voor bezoekers.
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  SPEERPUNTEN 2018

De gezamenlijke partners zullen de visie Almere Centrum Next Level begin 2018 herijken, zodat we nieuwe 
ontwikkelingen vanuit deze vernieuwde visie de komende jaren samen tegemoet kunnen treden en onze gezamenlijke 
marketingstrategie verder vorm kunnen geven.

In het beheer van het centrum zijn belangrijke verbeteringen behaald. Een volgende stap hierin is het nog meer 
integraal en meer vanuit economisch perspectief benaderen van de beheervraagstukken die voor 2018 op de agenda 
staan.

Het centrum is de springplank naar de Floriade vanuit de evenementen, vanuit gezamenlijke marketing, vanuit fysieke 
projecten. Deze krijgen vanaf 2018 geleidelijk gestalte met de vernieuwde Esplanade, nieuwbouw op de locatie naast de 
Voetnoot, planontwikkeling voor een groen NS station. Ook op kleinere schaal wordt hieraan gewerkt. Zo werken alle 
samenwerkende partners in Almere Centrum in 2018 aan een concept voor de groene loper. 
 

 foto Maarten Feenstra Fotografie
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Almere Stad
  TERUGBLIK 2017 

Almere Stad West: Centrumrand
Stedenwijk, Staatsliedenwijk en Kruidenwijk maken deel uit van een aaneensluitende groep jaren 70- en 80-wijken. Een 
relatief groot deel van de bewoners verkeert hier in een kwetsbare positie, waardoor extra ondersteuning nodig is bij 
het aanwenden van hun eigen kracht. Met partners werken we gezamenlijk aan een Integrale Straataanpak (ISA), die 
zich kenmerkt door aandacht achter de voordeur, voor de voordeur en op straat met een goed gecoördineerde inzet van 
gemeente, corporaties en maatschappelijke partners. 

Het programma Gezonde Jeugd in Almere is door alle basisscholen in Stad West met succes opgepakt. Een zeer actieve 
vrijwilliger heeft in samenwerking met professionals een COPD-wandelgroep opgericht. In Literatuurwijk is het project 
‘Ik teken voor je’ gestart: een sociaal-maatschappelijk kunstproject waarbij kunst en creativiteit bewoners verbindt. In 
Noorderplassen West is het 5000stappen.nl-project gestart: wandelgroepen voor iedereen. In Muziekwijk doen vrouwen 
met een migratieachtergrond vrijwilligerswerk in verbinding met de wijk, in ruil voor taalles en empowermenttraining. 
De organisatie JINC heeft leerlingen via een bliksemstage kennis laten maken met hun toekomstige werkveld. Zo zijn 
de jongeren beter voorbereid op de arbeidsmarkt, wat de kans verkleint dat zij voortijdig hun opleiding staken, in de 
buurt rondhangen en overlast veroorzaken.

Almere Stad Oost
De pilot Waterwijk Seniorenproef is in 2017 opgegaan in het stadsbrede project (G)oud in Almere, gericht op het 
op peil brengen van de woningvoorraad en het voorzieningenniveau voor ouderen. In Waterwijk zijn in dit kader na 
verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en workshops de eerste aanvragen ingediend om woningen te kunnen 
splitsen. Ook zijn hier diverse nieuwbouwplannen voor seniorenwoningen in ontwikkeling. 
Op de JOP in het Laterna Magicapark in Filmwijk is een geluidstafel voor de jongeren (FONO) geplaatst, als onderdeel 
van het integrale plan voor het opknappen van het Walt Disneyplantsoen. De buurtsportcoaches zijn een project gestart 
van buurtsportclubs.

In het Odeonpark (Filmwijk) is een nieuw complex gerealiseerd, bestaande uit 260 woningen voor jongeren en studenten 
(waaronder 24 statushouders), plus een groot stuk groen: de groene broedplaats. Het samen laten wonen van veel 
verschillende doelgroepen gaat niet vanzelf goed. Samen met alle stakeholders, huidige en toekomstige bewoners van 
het gebied én de omliggende wijken wordt ingezet op een veilige woonomgeving. De eerste ervaringen zijn positief. 
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  TRENDS

Almere Stad West: Centrumrand 
De partners in de wijken van Centrumrand West vragen aandacht voor de relatief grote instroom van kwetsbare 
doelgroepen. Er ontstaat op verschillende plekken een dusdanige concentratie waardoor de draagkracht van die 
wijken in het gedrang komt. Tegelijkertijd zijn deze speciale doelgroepen vaak aan het overleven en niet bezig met het 
ontmoeten van andere wijkbewoners, wat invloed heeft op de sociale cohesie van de buurt. Een belangrijke vraag is of 
de rek er in bepaalde wijken niet uit is. Gezien het bovengemiddeld percentage sociale huurwoningen met lage huur 
en de gestapelde woningbouw is de impact op deze wijken onevenredig groot. Blijvende aandacht vragen signalen van 
afnemende verdraagzaamheid tussen culturele groeperingen. 

Almere Stad Oost
In verschillende wijken zien we dat het aantal senioren snel stijgt, evenals het aantal meldingen over eenzaamheid 
onder senioren. Via de beweging (G)oud in Almere willen we hier tijdig op in te spelen. Almere groeit en deze groei 
beperkt zich niet alleen tot de ‘nieuwe’ gebieden. Ook in de oudere wijken van Almere krijgen bewoners te maken met 
(tijdelijke) woningbouwprojecten. 

  SPEERPUNTEN 2018

Almere Stad West: Centrumrand 
In Staatsliedenwijk gaan Zorggroep Almere, de woningbouwcorporatie en de gemeente, als gevolg van sterk 
toenemende zorgvragen van bewoners, gezamenlijk aan de slag. Tevens nemen zij gezamenlijk initiatief om de 
toenemende overlastgevende situatie aan te pakken en  te komen tot een duurzame welzijn-/zorgvoorziening voor de 
wijk. 

In Stedenwijk Noord zetten we samen met Stadsreiniging, corporatie en sociaal wijkteam een pilot op met een 
andersoortige aanpak, gericht op het terugdringen van het aantal afvaldumpingen in de wijk. Er zijn veel vragen over 
leefbaarheid, overlast, huiselijk geweld en afval die door deze persoonlijke aanpak naar boven komen. De Integrale 
Straataanpak (ISA) willen we meer structureel deel uit laten maken van het eerstelijns wijkgericht werken. 

Almere Stad Oost
In 2018 wordt in het kader van (G)oud in Almere, geëxperimenteerd met het splitsen van woningen. Tevens worden 
mogelijkheden voor nieuwbouw voor ouderen gefaciliteerd. We besteden aandacht aan de realisatie van tijdelijke 
woningen in Tussen de Vaarten, ondersteunen de komst van een kiosk aan het water in het Walt Disneyplantsoen, 
alsook een tijdelijke buurtcamping in september in het Lumièrepark.
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Almere Haven
  TERUGBLIK 2017 

In 2017 is een plan opgesteld hoe de woningvoorraad in de binnenring op peil kan worden gebracht, afgestemd op 
de behoefte. Samen met het Woningbouwatelier (onderdeel van Almere 2.0) is een prijsvraag uitgeschreven (‘Who 
Cares’), gericht op het ontwikkelen van zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën die toepasbaar zijn in 
bestaande woonwijken. In Almere Haven zijn twee initiatieven gehonoreerd.

Ter ondersteuning van de ontwikkelingen in het centrum van Almere Haven is een winkelstraatmanager aangesteld die 
uitvoering geeft aan het door de marktpartijen opgestelde actieplan. Tegelijkertijd is zij aan de slag gegaan om met de 
marktpartijen en de gemeente verdere plannen te ontwikkelen, gericht op transformatie van het centrum naar klein en 
compact, aansluiting bij de havenkom en de kustzone plus een onderscheidend winkelaanbod.
Voor de Kustzone Almere Haven is samen met bewoners via een intensief participatietraject gewerkt aan een plan voor 
woningbouw en versteviging van de recreatieve functie. Dit heeft geleid tot een ontwikkelplan waar de gemeenteraad 
begin 2018 een besluit over neemt. Ook is er een begin gemaakt met het opknappen van de havenkom.

  TRENDS

Vergrijzing is een trend die we weliswaar in verschillende wijken in de stad signaleren, maar die zich in Almere Haven 
als oudste stadsdeel het sterkst laat zien. Dit staat in toenemende mate op gespannen voet met de beschikbare 
woningvoorraad en het voorzieningenaanbod. Ook de openbare ruimte is in hogere mate verouderd en raakt wat 
sleets in vergelijking met die van de andere stadsdelen. De binnenring is een van de gebieden waar de woonoverlast 
bovengemiddeld aanwezig blijft. Daarnaast is er een concentratie van huishoudens met een zeer laag inkomen.

De economische positie van het centrum van Almere Haven staat sterk onder druk. Winkeliers hebben moeite om het 
hoofd boven water te houden en er is inmiddels veel leegstand. Dit is niet iets tijdelijks. De schaal van het centrum 
in relatie tot het aantal inwoners (en hun sociaal-economische positie) vraagt om een transformatie naar een veel 
compacter centrum, aansluiting bij de havenkom en de kustzone, plus een sterke differentiatie in het winkelaanbod.

Er is veel aandacht vanuit overheid en bedrijfsleven voor de toeristische en recreatieve kansen en kwaliteiten van het 
Gooimeer en de omliggende gemeenten. Verschillende omliggende gemeenten hebben grote programma’s opgezet om 
deze kwaliteiten voor hun gemeente te versterken. Voor Almere Haven ligt een belangrijke opgave om hierin mee te 
gaan en de boot niet te missen.
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  SPEERPUNTEN 2018

In 2018 zal een integrale toekomstvisie voor Almere Haven worden opgesteld, uitgewerkt in een 
meerjareninvesteringsprogramma. Grote uitdaging hierbij wordt om de verschillende opgaven in Almere Haven 
integraal aan te pakken en niet als afzonderlijke opgaven te bekijken.

We gaan niet wachten op deze nieuwe visie. Ondertussen wordt er in 2018 doorgewerkt aan onder meer versterking van 
het centrum, het ontwikkelplan Stadswerfpark en vernieuwing van de playground, sloop/nieuwbouw Wooncoöperatie 
Dubbeldekker, herontwikkeling van de VOMAR, projectgerichte armoedeaanpak en ontwikkeling kustzone.   
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Almere Buiten
  TERUGBLIK 2017 

In het centrum van Buiten zijn circa 300 sociale appartementwoningen gerealiseerd. Marktpartijen en gemeente 
onderzoeken mogelijkheden om het voorzieningenniveau te versterken. Onder aanvoering van De Vereniging Almere 
Buiten Centrum (VABC) is een visie ontwikkeld voor het centrum: ‘Buitenleven’. 

Het station Almere Buiten is weer intercitystation geworden. Verder is een begin gemaakt met de uitrol van het 
fietsparkeerbeleid, waardoor het centrum aantrekkelijker wordt en de beschikbare ruimte toegankelijk blijft voor 
overige bezoekers. Ook heeft het college in oktober een principebesluit genomen om een coffeeshop voor zes jaar in de 
havenkom (Meridiaanpark) te faciliteren. En er vindt een detailhandelsonderzoek plaats (gereed begin 2018), gericht op 
kansrijke toekomstige ontwikkelingen voor het centrum. 

Drie buurten behoren tot focusgebied ‘Buurten in Buiten’: Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt en Eilandenbuurt-West. 

In de Molenbuurt zijn in 2017 de Buurtbabbels voortgezet, goedbezochte bijeenkomsten waarbij bewoners met elkaar 
afstemmen wat er in de buurt nodig is en wie daarin wat kan betekenen. De studenten van Academie van de Stad die tot 
eind 2017 in de wijk woonden, hebben veel verschillende relaties opgebouwd, een groot netwerk van actieve bewoners 
met elkaar verbonden en bij allerlei projecten betrokken. 

In de Bouwmeesterbuurt is samen met Ymere, het wijkteam, Groen [en] Meer en de bewoners tijdens de landelijke 
Opschoondag ingezet op het opschonen van voor- en achtertuinen daar waar dit het hardst nodig is. Die momenten 
grijpen we aan om achter de voordeur te kijken (wijkteamwerker met iemand van de corporatie). Het Bouwmeesterhuis 
heeft als ontmoetingsplek op basis van zelfbeheer in de buurt een nieuwe plek gevonden in het gebouw De Verbinding. 

In de Eilandenbuurt is in het voorjaar de samenwerking van professionals (o.a. corporatie, De Schoor, sociaal wijkteam, 
gemeente) nieuw leven ingeblazen gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in met name Eilandenbuurt-West. 
Speerpunten: het helpen mogelijk maken van meer buurtactiviteiten en –evenementen, het aanpakken van armoede 
en hiermee samenhangende multi-problematiek, het verhogen van de veiligheid in de buurt en het aanpakken van 
verwaarloosde voortuinen, achterpaden, zwerfvuil en dumpingen. 

In 2017 heeft Buitenvaart ruim in de politieke belangstelling gestaan. Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. 
Hiermee is een zorgvuldig evenwicht bereikt tussen een groen en duurzaam kassengebied en de alternatieve 
invullingen die zich door de jaren heen in de kassen hebben gevestigd, zoals het tuincentrum, caravanstallingen en 
paardenhouderijen. Najaar 2017 zijn we gestart met handhaving op basis van dit nieuwe bestemmingsplan. Ook is 
gestart met ‘de gebiedstafel Buitenvaart’; een overleg van ondernemers en gemeente dat de verdere toekomstige 
ontwikkelingen en ambities voor de Buitenvaart verkent.
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  TRENDS

In hoog tempo worden op drie verschillende kavels in het centrum sociale huurappartementen toegevoegd. Voor twee 
lege kavels bestaan concrete plannen voor realisatie van respectievelijk een hotel en een bioscoop. De belangrijkste 
trend is het afmaken van dit gebied, zodat het niet langer de status houdt van continu in verbouwing. De winkelleegstand 
loopt terug.

In Almere is er een markt voor om in supermarkten en restaurants te werken met lokale producten van kassengebied 
de Buitenvaart. Consumenten staan in toenemende mate open voor en zijn geïnteresseerd in lokaal geproduceerd 
voedsel. Het belang van een gezamenlijk verhaal en concrete samenwerking in de voedselproductie en vooral 
lokale afzet, neemt daarom alleen maar toe. Tegelijkertijd is het belangrijk om de kosten van soms forse energie- 
en warmtebehoefte van de gezamenlijke tuinders naar beneden bij te stellen. Een belangrijk middel om dat te 
bereiken is het opereren achter één meter, zodat schaalvoordeel en verrekening kan plaatsvinden. De ontwikkeling 
van de Almeersepoort is voor de Buitenvaart de kans om door te groeien als toegang en overgangsgebied naar de 
Oostvaarderplassen/Nationaal Park Nieuw Land. 

  SPEERPUNTEN 2018

Eigenaren, gemeente en overige partners zoals ROC Flevoland en de corporaties werken samen aan een plan voor de 
toekomstige ontwikkeling van het centrum Almere Buiten.  Ondertussen wordt ingezet op het afmaken van het centrum 
en versterken van het economisch functioneren. Een aantal concrete projecten krijgt in 2018 z’n beslag, waaronder 
de aanpak van het Globeplein, het aanpakken van looproutes naar de parkeervoorzieningen, het verbeteren van de 
herkenbaarheid en bereikbaarheid van het centrum en de bewegwijzering en verlichting bij het busstation. 

Zwerfafval blijft terugkomen in de bewonerspeilingen, net als overlast van honden(poep). Dat vergt een duidelijker 
beleid van de gemeente en aandacht voor blijvende gedragsverandering. Extra aandacht is nodig voor ondersteuning 
van kwetsbare huishoudens, het vergroten van de bewonersparticipatie voor een schone en veilige buurt, inzet op een 
verzorgd openbaar groen en de tuinen van bewoners.

Voor Buitenvaart gelden de bestuurlijke thema’s uit het programmaplan 2015-2019 ook in 2018: duurzame 
voedselproductie, energieverduurzaming en kleinschalige vormen van toerisme en recreatie. Scherper dan voorheen is 
het zaak te focussen op concrete en vooral kansrijke stappen.
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Almere Poort
  TERUGBLIK 2017 

In 2017 is in Poort met een aantal projecten verder invulling gegeven aan het Cascadepark. Zo is het bewonersinitiatief 
voor de speeltuin ‘Natuurlijk Spelen’ grotendeels afgerond en is een begin gemaakt met de aanleg van een Tiny Forest: 
een snelgroeiend bosje ter grootte van een tennisveld, met een ontmoetingsfunctie voor de buurt en een educatieve 
functie voor leerlingen van omliggende scholen. 

Het Klokhuis in het Cascadepark is na aankoop door de gemeente in gebruik gegeven aan Stad en Natuur én aan 
bewoners uit Poort zelf. Deze laatsten organiseren diverse activiteiten en workshops voor kinderen uit het stadsdeel en 
bieden hiermee een mooie aanvulling op de buurthuizen in Poort. Rond het Klokhuis is in het najaar een ‘Boomgaard’ 
gerealiseerd: een plek voor zowel ontmoeten, spelen als natuureducatie door Stad en Natuur. 

Met ondernemers in de Homerusmarkt en Europalaan zijn we regelmatig in gesprek om hun positie te versterken. 
De weekmarkt komt er. Ook wordt er een plan gemaakt voor inzet van een straatmanager voor beide gebieden, ter 
voorbereiding van de komst van het stadswinkelcentrum in Olympiakwartier Oost.

  TRENDS

Bewoners in Poort ervaren nog steeds veel overlast die aan de bouw is gerelateerd: zwerfvuil, vrachtverkeer door de 
wijk, hardrijden op onder andere de bouwstraten, parkeerproblemen en afwikkeling verkeer van en naar Poort. Een 
concentratie van verkeersproblematiek zien we ook bij scholen. Rommel op straat staat in alle wijken van Poort in de 
overlast top drie. Dat gaat vaak, maar zeker niet alleen, over bouwafval. Rondom de Playground en in het Cascadepark 
vonden in de afgelopen periode veel vernielingen plaats. Bij de stationsomgeving is regelmatig sprake van vernielingen 
aan auto’s. 

Naast definitieve inrichting van het openbaar gebied zullen nog braakliggende kavels versneld invulling krijgen. 
Er is op dat vlak (verwachtingenmanagement) sprake van een kritische tendens, die extra aandacht behoeft in 
zowel communicatie als haalbaarheid van voorgenomen inbreidingen. Met alle initiatieven van bewoners heeft het 
Cascadepark nog niet de uitstraling en kwaliteit van een stadspark. Herijking van de plannen en een gezamenlijke visie 
is nodig. Omwonenden, initiatiefnemers en inwoners van heel Poort zullen hierbij betrokken worden. 

Uit recent onderzoek blijkt dat er in Poort sprake is van een afnemende sociale cohesie. Bewoners zijn veelal 
tweeverdieners en hebben weinig tijd en energie over voor hun buurt. Een hardnekkig signaal, niet gestaafd door 
statistieken maar wel door wijkwerkers, is de instroom van sociaal zwakkere bewoners, met een concentratie in het 
Europakwartier. De afgelopen jaren is veel ingezet op het thema ‘energieke samenleving’, met wisselend succes. In de 
praktijk blijkt de gemiddelde bewoner van Poort niet meer of minder actief voor en in de wijk te zijn dan bewoners in 
andere stadsdelen. Extra inzet van opbouwwerk blijft juist in dit nieuwe stadsdeel nodig. 
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  SPEERPUNTEN 2018

Met het aantrekken van de economie is de bouwproductie weer fors gestegen en kan Poort de komende jaren worden 
afgebouwd. Dit vraagt extra aandacht voor de communicatie naar bewoners: wat komt waar en wanneer? Voor nieuw 
te ontwikkelen gebieden (zoals Poort Oost) is het van belang deze ervaring mee te nemen. Aanpak van rommel op 
straat , vernielingen en fietsdiefstallen vormen voor 2018 belangrijke aandachtspunten. Er komt een onderzoek naar de 
oorzaken achter de parkeerproblematiek, om vervolgens – samen  met bewoners – op  zoek te gaan naar structurele 
oplossingen. 

Versterken van de samenlevingsopbouw en een energieke, actieve en sterke samenleving doen we onder andere door 
inzet opbouwwerk, jongerenwerk en een zichtbaar sociaal wijkteam. Ook vanuit het gebiedsteam zal extra aandacht 
blijven voor signaleren, ondersteunen en stimuleren van initiatieven vanuit het gebied. 
Europakwartier zit met veel cijfers iets onder het Almeers gemiddelde. De huidige cijfers zijn echter nog niet 
zorgwekkend. Om te voorkomen dat Europakwartier in de toekomst afglijdt, monitoren we de stand van zaken de 
komende jaren goed en grijpen in waar nodig. 
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Almere Hout
 

TERUGBLIK 2017

In 2017 is verder geïnvesteerd in de relatie tussen bewoners uit Vogelhorst (verenigd in de Belangenvereniging Almere 
Hout) en de gemeente. Dat heeft onder andere geresulteerd in een actieve deelname van een bewonersdelegatie aan 
een marketingstrategie gericht op stimulering van de kavelverkoop voor Vogelhorst. Een hoogtepunt hierin was de 
woonexpeditie in Vogelhorst. 

Nobelhorst ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijk dorp van Almere waar het fijn wonen is. De woningbouw is 
in volle productie en het aantal inwoners neemt snel toe. De betrokkenheid van bewoners – de leden van het buurtschap 
– voor hun leefomgeving is groot. De kwaliteit van de woningen en woonomgeving  is hoog te noemen. Bewoners zijn 
actief in diverse werkgroepen. Bij de ontwikkeling van dit woongebied is van meet af aan ingezet op het stimuleren van 
ondernemend burgerschap (participatie), via:  
• het buurtschap (vereniging van bewoners en ondernemers),
• participatie in de openbare ruimte (zeggenschap en mogelijkheid tot inrichting, aanleg en onderhoud),
• huurdersparticipatie (in samenwerking met woningcorporatie Ymere). 
Inmiddels heeft Nobelhorst driebuurtschappen: Midden, Noord en Zuid. Het Buurtschap Midden heeft een eigen 
bestuur en staat op eigen benen. Begin 2017 zijn buurtschappen Nobelhorst Noord en Zuid opgericht. 

Bestuursleden en bewoners ervaren het vrijwilligerswerk als een fulltime job naast hun werk en de inrichting van hun 
nieuwe leefomgeving. Het werven van nieuwe actieve bestuursleden blijkt een lastige opgave.
Actieve betrokkenheid van bewoners vereist ook een andere houding van de gemeentelijke organisatie. De overdracht 
van de projectorganisatie naar de beheerorganisatie blijft de nodige aandacht vereisen.

De aanbevelingen uit de evaluatie over de voortgang eerste buurtschap en de inrichting tweede en derde buurtschap, 
participatie openbare ruimte en de huurdersparticipatie werken we nader uit in praktische vervolgstappen.
Na goedkeuring van het college worden buurtschappen noord en zuid opgericht. De overdracht naar het nieuwe bestuur 
dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden.

 foto Adrienne Norman
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  TRENDS

Bewoners van Nobelhorst willen graag invloed uitoefenen op hun leefomgeving, maar hebben behoefte aan 
professionele ondersteuning bij het uitwerken van hun plannen en het verder vormgeven van het buurtschap. 
Ondersteuning vanuit gemeente en Ymere blijft nodig.

  SPEERPUNTEN 2018

Met inmiddels bijna 1000 inwoners in Nobelhorst ligt de focus van het Buurtschap Midden bij de verdere inrichting van 
het openbaar gebied, de kwaliteit van de leefomgeving en versterking sociale cohesie, ondersteuning buurtinitiatieven. 
De huidige situatie bij Buurtschap Midden rondom beheervraagstukken in de buurt en verbinding met de achterban is 
nog kwetsbaar. 

In januari 2018 vindt een algemene ledenvergadering plaats in buurtschap Nobelhorst Zuid. Het buurtschap zal vanaf 
dat moment op eigen benen komen te staan. Bij buurtschap Nobelhorst Noord zal dit vanaf juni 2018 het geval zijn. In 
2018 volgt een tussentijdse evaluatie naar de werking van de buurtschappen en afhankelijk van de uitslag hiervan zal 
een vierde buurtschap worden opgericht. 
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Resultaten 2018 Activiteiten Trekker(s) Betrokken afdeling(en) Externe partner(s) Soort dekking

ALMERE CENTRUM

INTERVENTIE: Next Level (gastheerschap en beleving, van visie naar uitvoering) Maatschappelijk effect: verbeteren economisch functioneren Almere Centrum

1 Doorontwikkeling OAT - het bestaande Ondergronds Afval 
Transpot-systeem, waarbij we ook het huidige inzamel-
systeem in het 'oude Centrum' meenemen

Q1 
Uitrol nieuwe prullenbakken; 
Upgrade systeem: vanaf medio 2017 nadenken over inrichting 
meldpunt, contractvorming en fracties: toewerken naar 1 
inzamelsysteem; 
Intensivering gesprekken over visie op de stad; 
Oppakken nieuwe zaken (o.a. aquisitie) binnen dit project, 
voldoende capaciteit is daarbij van belang.

SB Reiniging SB Reiniging, AIB 
PBS Centrum

Bewoners, ondernemers, 
vastgoedeigenaren, 
corporaties, CentralNed

SB 

2 Realisatie belevingsvol parkeren Q1, 2, 3, 4 
Uitrol 'belevingsvol parkeren' naar Krakeling-, Schipper- en 
Regisseurgarage Almere Centrum (leidend is de 'look en feel' 
van het brandbook); 
Wifi in een aantal garages; 
Meten subjectieve schoonkwaliteit in de garages;  
Fietsenstallingen upgraden in kader van project fietsparke-
ren; 
Achterstallig onderhoud garages en parkeerterreinen 
oppakken.

SB Parkeerbe-
drijf

SB Parkeerbedrijf 
PBS Centrum, kernteam

Werkgroep deelnemers, 
ondernemers, bewoners, ACM, 
VVV

SB parkeerexploi-
tatie

3 Ritme van beheer/ Ritme van de stad: Integraal beheer in 
gezamenlijkheid met partners

Q1, 2 
Plan opstellen voor integraal beheer bezien vanuit econo-
misch oogpunt.

SB AIB SB AIB, Parkeerbedrijf, 
VTH, Reiniging 
PBS Centrum

Marktpartijen SB

4 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 
stakeholders de planning bepalen

Q1, 2, 3, 4 
Overlast van werkzaamheden zoveel mogelijk beperken; 
Casuïstiek uit 2017 en wensen invullen in 2018; 
Inzet bij piekbelasting (weekenden, feestdagen en evenemen-
ten); 
Inzet complexe overlastgevende situaties.                                                                                         

SB AIB SB AIB, Parkeerbedrijf, 
VTH 
PBS Centrum

Marktpartijen, evenementen-
organisatoren,  
(horeca)ondernemers

SB 

5 Ritme van beheer / Ritme van de stad: Vergroening 
Almere Centrum door duurzaam beheer

Plan vergroening Almere Centrum opstellen; Q1, 2 
Verduurzaming / vergroening in programma van eisen bij 
aanbesteding;  
Bestekken aanpassen op vergroening/ duurzaam beheer. Q1                                

SB AIB SB AIB, Parkeerbedrijf 
PBS Centrum

Marktpartijen, evenementen-
organisatoren

SB 

6 Ritme van toezicht / Ritme van de stad: Werkzaamheden 
van VTH zo goed mogelijk laten aansluiten op de noodzaak 
en gevraagde inzet in overleg met betrokkenen

Q1, 2, 3, 4 
Casuïstiek uit 2017 en wensen invullen in 2018;                                                                                                                         
Inzet bij evenementen en piekbelasting (weekend, feestdagen) 
; 
Inzet op overlastgevende situaties; 
Monitoring en verdere aanpassing werkprocessen.     
                                                                     

SB VTH SB VTH, AIB, Parkeer-
bedrijf 
PBS Centrum

Marktpartijen, evenementen-
organisatoren,  
(horeca)ondernemers

SB 

7 Ritme van Schoon / Ritme van de stad: Inzet vanuit 
reiniging afstemmen op de pieken in Almere Centrum

Meer inzet bij piekbelasting en herverdeling uren contract 
Tomingroep; Q1 
Niveau schoon tijdens piekbelasting upgraden. Q1, 2, 3, 4                                             

SB AIB SB AIB, VTH, Parkeer-
bedrijf 
PBS Centrum

Marktpartijen, evenementen-
organisatoren,  
(horeca)ondernemers 

SB 
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Resultaten 2018 Activiteiten Trekker(s) Betrokken afdeling(en) Externe partner(s) Soort dekking

           INTERVENTIE: De 'groene' Loper (van NS Station tot Esplanade), 
          Next Level: ruimtelijke doorontwikking                                                                                                                                                                         Maatschappelijk effect: verbeteren economisch functioneren Almere Centrum 

8 Transformatie Stationsplein tot welkomstplein 
(pleinenstrategie)

Opstellen plan (onderdeel van sleutelproject Station en 
omgeving programma Hart van de Stad). Q3 (realisatie Q1 
2019)

PBS Centrum PBS Centrum 
DSO GO  
SB AIB, VTH

Klépierre, bewoners en 
ondernemers aan het 
Stationsplein, NS, ProRail, 
OVSA, CAH, Windesheim, Unibail 
Rodamco, Nieuwe Bibliotheek, 
De Voetnoot, ACM, PAC etc.

Maatschappelijke 
investering / FVA

9 Doorontwikkeling Stadhuisplein tot plein van verbinding 
(pleinenstrategie)

Q4 
'Plan voorbereiden voor het versterken van routes en pleinen 
via en door het Stadhuisplein ontwikkelen en uitvoeren 
(onderdeel van sleutelproject Centrum programma Hart van 
de Stad - Almere 2.0).

PBS Centrum PBS Centrum 
DSO Stad 
SB AIB, VTH

Klépierre, bewoners en 
ondernemers aan het 
Stationsplein, NS, ProRail, 
OVSA, CAH, Windesheim, Unibail 
Rodamco, Nieuwe Bibliotheek, 
De Voetnoot, ACM, PAC etc.

Partners / FVA

10 Doorontwikkeling Esplanade  
(pleinenstrategie)"

Q4 
'Start uitvoering herinrichting Esplanade (onderdeel van 
sleutelproject Rondje Weerwater programma Hart van de 
Stad - Almere 2.0).

DSO GO 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 / FVA

11 Knooppunt NS station (en omgeving): 
Stationsontwikkeling

Q3 
Financiering en start uitvoering (onderdeel van sleutelproject 
station en omgeving programma Hart van de Stad - Almere 
2.0).

DSO ROM PBS Centrum  
DSO ROM, Strategie, EZ 
SB AIB

Klépierre, NS, ProRail, loket 
knooppunten, provincie, 
ondernemers/eigenaren 
zakencentrum, partners Almere 
Centrum, PAC

Partners / FVA 
Uit FWO

12 Ruimtelijke doorontwikkeling van De 'groene' Loper 
(deel Almere Centrum)

Q1, 2 
Concept ontwikkelen en voorbereiden uitvoering (onderdeel 
van sleutelproject Centrum programma Hart van de Stad - Al-
mere 2.0).

PBS Centrum PBS Centrum 
SB AIB, Vastgoedbedrijf 
DSO ROM, Strategie

Partners Almere Centrum Partners / FVA

13 Verdere uitrol verduurzaming en zichtbare vergroening 
van maatschappelijk vastgoed in Almere Centrum

Q1, 2, 3, 4 
Verduurzamen vastgoed: plaatsing zonnepanelen Centrum 
afronden; 
 
Verdere vergroening parkeergarages, tevens plaatsen van 
windmolentjes; 
Zichtbare vergroening, beleving uitrollen.                                                                                                                                  

SB Vastgoedbe-
drijf

SB Vastgoedbedrijf 
PBS Centrum

Huurders panden FWO / SB 

14 Vergroening KAF (Schouwburg) Realisatie afhankelijk van initiatief derden 
Plan vergroenen KAF door KAF (project Vergroeien met 
Groen) start uitvoering.

SB Vastgoedbe-
drijf

SB Vastgoedbedrijf 
PBS Centrum

KAF Vergroeien met Groen, 
Windesheim, CAH, 
Groenhorst Almere / Aedes

KAF / SB 

INTERVENTIE Sfeer en beleving Almere Centrum Maatschappelijk effect: verbeteren economisch functioneren Almere Centrum

15 Versterken levendigheid en beleving in het centrum Evenementen naar Almere halen, de verbinding leggen en het 
samenwerken tussen sport, cultuur en partners; Q1 
Q1, 2, 3, 4 
Terugkerende evenementen als de Almere City Run behouden 
en uitbreiden; 
Ontwikkelen van een gebiedsvisie op cultuur voor Almere 
Centrum; 
Verder vormgeven ambities en acties uit de cultuurvisie 2.0 en 
programmalijn 4 van Fonds Verstedelijking Almere.                                                                                                            

DSD OSC DSD OSC 
PBS Centrum 
DSO EZ 
SB

ACM, KAF, Bibliotheek, Corrosia, 
Provincie, Bonte Hond, 
Suburbia, bewoners, onderne-
mers, sportverenigingen, OVSA, 
sport- en andere verenigingen, 
bewoners, sportbonden

DSD / FVA 
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16 Doorontwikkeling en uitbreiding nieuwe mogelijkheden 
tot onderzoek met als doel: meer bezoekers, langer 
verblijf en hogere omzet

Q1, 2, 3, 4 
A.d.h.v. onderzoek bepalen welke marketingacties nodig zijn 
om te kunnen sturen op beleving.

PBS Centrum DSO EZ 
PBS Centrum

Unibail Rodamco, OVSA, 
Klépierre

Partners Almere 
Centrum

17 Doorontwikkeling en uitbreiding nieuwe mogelijkheden 
tot onderzoek met als doel: meer bezoekers, langer 
verblijf en hogere omzet

Q1, 2, 3, 4 
Zorgen voor continu dashboard/meetsysteem dat laat zien 
wat de invloed is van ruimtelijke en programmatische 
veranderingen in het stadscentrum, van marketing- en 
promotieactiviteiten en van evenementen; 
Loyalty-app ontwikkelen om data te verzamelen.

PBS Centrum DSO EZ 
PBS Centrum 
SBC O&S  
SB G&G

Unibail Rodamco, OVSA, 
Klépierre, ACM, Windesheim, 
DOCA

Partners Almere 
Centrum, 
Centrum-
management 

INTERVENTIE Programma (mn woonprogramma) toevoegen Almere Centrum Maatschappelijk effect: verbeteren en differentiëren woonklimaat Almere Centrum en het vergroten van 
de sociale veiligheid in Almere Centrum

18 Verdichting Almere Centrum: Toevoegen van 'woonpro-
gramma voor 1- en 2-persoons huishoudens', studenten, 
starters en emptynesters aan Almere Centrum, via 
transformatie of nieuwbouw 

2017: Ontwikkelkader is vastgesteld; 
2018: Planontwikkeling en uitvoering omgeving Voetnoot, 
kavel 5.2. en Stationsgebied; Q1 
Overige ontwikkelingen: omkleuren Zoetelaarpassage, 
optopping / transformatie Grote Markt met overwegend 
woningbouw (hierbij ligt het initiatief bij de eigenaren); 
Ontwikkeling locatie Voetnoot. Q2

DSO GO DSO GO, Wonen, GZ 
SB Vastgoedbedrijf, AIB 
PBS Centrum 
DSD OSC

Vastgoedeigenaren, onderwijsin-
stellingen, projectontwikkelaars, 
studenten, PAC                                                         
Almere City Marketing

Planontwikkeling 
via FWO en/of via 
FIO (DSO) 

INTERVENTIE Centrumgebied 2022 Maatschappelijk effect: verbeteren van de concurrentiepositie van Almere Centrum en Almere in de 
regio

19 Onderzoek verbetering gebruiksmogelijkheden 
Weerwater in relatie tot de aanwezige planten en als 
vervolg op het project 'Rondje Weerwater': verdiepen en 
verontdiepen

Uitwerking is onderdeel van sleutelproject Weerwater 
programma Hart van de Stad, opgenomen in Uitvoeringsplan 
2018 Weerwater.

SB AIB SB AIB 
PBS Centrum, Stad 
Project Rondje Weerwater

Bewoners, ondernemers, 
verenigingen, OVSA, Floriade

SB

20 Realisatie Rondje Weerwater als verbinding tussen 
Almere Centrum en de Zuidoever Weerwater

Uitwerking is onderdeel van sleutelproject Weerwater 
programma Hart van de Stad, opgenomen in Uitvoeringsplan 
2018 Weerwater.

DSO GO 
DSD OSC"

DSO Almere 2.0, GO 
PBS Centrum, Stad 
DSD OSC

OVSA, ondernemers, bewoners, 
belangenverenigingen ( 
Centrum/ Stedenwijk/ Filmwijk)

Maatschappelijke 
investering FWO / 
FVA

21 Mogelijk maken en aanjagen van initiatieven voor het 
activeren van het Weerwater

Uitwerking is onderdeel van sleutelproject Weerwater 
programma Hart van de Stad, opgenomen in Uitvoeringsplan 
2018 Weerwater (taak voor programma-aanjager).

DSO GO DSO GO, EZ  
PBS Centrum 
DSD OSC

PAC, Stichting Leisure belangen 
Almere, OVSA, Redactie Centrum, 
evnementenorganisatie, 
ondernemers, maatschappelijke 
partners, onderwijsinstellingen, 
ACM

FWO

INTERVENTIE Omgaan met grootstedelijke problematiek Maatschappelijk effect: verbeteren veiligheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en leefbaarheid 
Almere Centrum

22 Inzet op verschillende groepen die in de openbare ruimte 
overlast kunnen veroorzaken en deze voorkomen / 
verminderen door samenhangende aanpak

Continueren van bestaande inzet en samenwerking met 
Hostel, Kwintes, Amethist (operationeel uitvoerings overleg); 
Waar nodig casuïstiek inbrengen in Veiligheidshuis, inzet van 
alle partijen richten op beïnvloeding gewenst gedrag cliënt;  
Blekerstraat: buurtonderzoek houden; Q3 
Opschalingsmodel voor niet-behandelbare, agressieve 
cliënten; 
Ontwikkelen beleid over mensen in Almere Centrum met 
psychiatrische stoornis of andere psychiatrische problema-
tiek. Q3

PBS Centrum SBC Kabinet & Veiligheid 
DSD MO 
PBS Centrum  
SB VTH

Leger des Heils, Kwintes, 
Tactus, Politie, beheergroepen, 
Veilgheidshuis

DSD
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23 Veilig en gezond uitgaan 2018 e.v.: Samenwerking tussen 
partijen bestendigen 

Q1 
Opstellen nieuwe overeenkomst  2018 tussen horeca, politie, 
gemeente en OM (met hieraan voorafgaand onderzoeken van 
de criteria waaraan een ondernemer dient te voldoen om 
onbeperkt open te zijn).

PBS Centrum SBC Kabinet & Veiligheid 
DSD MO 
PBS Centrum  
SB VTH

Horeca, Politie, OM Veilgheids-
huis

Partners / 
Centrum-
management

24 Tegengaan van ondermijnende activiteiten door het 
bepalen van speerpunten nav het op te stellen ondermij-
ningsbeleid

Voorkomen van ondermijnende activiteiten; Q1 
Keuzes maken waar op in te zetten, welke stappen worden 
gevolgd en wie nodig zijn. Q1, 2, 3, 4

SBC Kabinet SBC Kabinet & Veiligheid 
DSD MO 
PBS Centrum  
SB VTH

Politie, Belastingdienst Kabinet & 
Veiligheid / PBS

25 Voeren van regie t.a.v. de vestiging van nieuwe, 
kwetsbare voorzieningen

Q1, 2, 3, 4 
Ontwikkelen regievoering door samenwerking tussen 
betrokken organisaties, gemeente, Politie, GGZ (in 2017 is een 
onderzoek gestart door Stade Advies, waarbij wordt gekeken 
naar mogelijke behoefte aan een brede inloop en het voeren 
van regie over kwetsbarevoorzieningen); 
In 2018 regievoering tot uitvoering brengen.

PBS Centrum SBC Kabinet & Veiligheid 
DSD MO 
PBS Centrum

Maatschappelijke partners, 
waaronder Veiligheidshuis

DSD

26 Preventieve Buurtscan Dichterhof ("Omgaan met 
grootstedelijke problematieken"), na signalen van SWT, 
corporatie Ymere en StraatKubus inzoomen op problema-
tieken in dit deel van de wijk, APK door Ymere

Voorsorteren op plan van aanpak “Preventieve Buurtscan 
Dichterhof”; Q2 
In 2018 PvA opstellen en starten met uitvoer. Q2, Q3

PBS Centrum DSD SWT 
PBS Centrum 
SBC O&S

Ymere, De Schoor, bewonersver-
eniging

FWO

ALMERE STAD WEST

Implementatie Integrale Straat Aanpak

27 Doorontwikkeling ISA - Hotspotaanpak De drie ISA-pilots zijn in 2017 afgerond, alsook de armoede-
hotspotaanpak in Staatsliedenwijk, in 2018 onderzoeken we 
de mogelijkheid deze aanpakken te integreren en te borgen in 
Stad West; Q1, Q2 
Ook willen we de samenwerking binnen de projecten met 
SWT en SB optimaliseren, omdat er veel vragen leven over 
leefbaarheid, overlast, huiselijk geweld en afval die door deze 
persoonlijke aanpak naar boven komen (dit zien we bevestigd 
in de (mini)wijkpeilingen). Q4

DSD MO DSD MO, SWT  
SB Reiniging, AIB 
PBS Stad West

SWT, woningcorporaties

Leefbaarheid Staatsliedenwijk

28 Na duidelijke signalen van de lokale partners over 
overlastgevende situaties in Staatsliedenwijk (zij maken 
zich zorgen over de beheersbaarheid van de problematiek 
die zich in de wijk opstapelt, wat wij bevestigd zien door 
de resultaten van de mini-wijkpeilingen) is de inzet om te 
komen tot een duurzame welzijns-/zorgvoorziening 
voor/in de wijk

Uitvoeren ISA aanpak; Q4 
Analyse met advies over de aanpak van de zorgwekkende 
situatie. Q1

PBS Stad West PBS Stad West 
DSD MO, SWT

Woningcorporatie(s), De Schoor, 
ZGA

FWO / PB

Leefbaarheid Stedenwijk Midden

29 Aansluiten op planmatig onderhoud: In 2017 is in Steden-
wijk Midden het planmatig onderhoud gestart. De 
komende 4 jaar wordt in heel Stedenwijk planmatig 
onderhoud ingezet. Uitvoer van integrale interventies 
waar nodig 

Q4 
We sluiten aan om de leefbaarheid in Stedenwijk Midden te 
verbeteren en kijken per fase (samen met de corporaties en 
op basis van de StraatKubus) wat hiervoor nodig is.

SB AIB SB AIB 
DSD MO, SWT 
SBC O&S 
PBS Stad West"

SWT, woningcorporatie FWO / PB
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Leefbaarheid Stedenwijk Noord Maatschappelijk effect: Verbeteren van bewustwording woonmogelijkheden bewoners/ ouderen

30 Pilot Afval Stedenwijk Noord Q4 
'Vermindering van afvaldumpinge: in Stedenwijk Noord is 
mogelijk een beperkt aantal huishoudens verantwoordelijk 
voor vrijwel 100% van alle afvaldumpingen. Handhaven en 
boetes uitdelen lijkt slechts symptoombestrijding. We 
vermoeden dat aan dit gedrag gestapelde sociale problema-
tiek ten grondslag ligt. Samen met Stadsreiniging, corporatie 
en SWT stellen we een plan van aanpak op. Op basis van deze 
pilot evalueren we of deze aanpak stadsbreed navolging 
verdient.

PBS Stad West SB Reiniging 
DSD MO, SWT 
PBS Stad West

SWT, woningcorporatie SB / FWO 

31 Financiering (huur) buurtontmoetingsplekken Stad West Overbrugging huur 5 ontmoetingsruimten in zelfbeheer in 
2018: De Wijkhoek, Ons Stekkie, Ons Pandje, binnenruimte De 
Zeetuin (Bomovi), Kringloopwinkel Franekerstraat;  
Realiseren structurele financiering vanaf 2019. Q2

PBS Stad West PBS Stad West DSD / FWO

Meer kansen voor jongeren Centrumrand

32 Extra inzet JINC Flevoland in de Centrumrand 
 
(bovenop stadsbrede inzet, vastgelegd in een integrale 
beschikking; het programma van JINC wordt meegeno-
men in de inventarisatie i.s.m. de schoolbesturen van 
projecten tegen voortijdig schoolverlaten)"

250 Jongeren uit Stad West  zijn beter voorbereid op de 
arbeidsmarkt. Dit maakt de kans kleiner dat zij voortijdig hun 
opleiding staken, in de buurt rondhangen en tot overlast in de 
buurt zullen zijn; 
De drie projecten (TaalTrip, Bliksemstage en Sollicitatietraining) 
vinden plaats op de volgende scholen: Achtbaan, Delta, 
Samenspel, Watertuin (basisonderwijs) en/of Echnaton, Baken 
Stad College en PrO Almere (voortgezet onderwijs), alle in Stad 
West. Dit is een aanvulling specifiek voor Stad West op de 
algemene subsidie die door DSD verleend wordt.

PBS DSD MO, OSC 
PBS Stad West

JINC Flevoland  FWO 
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INTERVENTIE: Groene Gezonde Verbinding Maatschappelijk effect: verbeteren van de gezondheid en leefstijl van bewoners  

33  Uitvoering en monitoring GGV schooljaar 2017 - 2018 Q4 
1. Fittest. Een Eurofitheidstest voor de bovenbouw. De 
buurtsportcoaches van TIO en vakdocenten nemen de test af, 
aangevuld met observaties vanuit de AKT-test (Applied 
Knowledge Test) voor vaardigheden en probleemoplossend 
vermogen. Daarnaast wordt de Flevo MQ-test uitgevoerd, 
waarbij de motoriek getest wordt (waar wenselijk voor 
kinderen met overgewicht, een bewegingsachterstand of 
talent volgt een aanvullend AKT-traject); 
2. GO! Almere. Voor de kinderen die ondermaats scoren op de 
fittest bieden we het programma GO! Almere aan met daarin 
een leefstijlprogramma van Accare en TIO, een bewegings-
programma en gezond eten met kookprogramma Superchefs 
door De Schoor. Ouderbetrokkenheid heeft hierbij extra 
aandacht; 
3. De Gezonde School / Gezond in en naar school. Met scholen 
denken we na over gezonde traktaties, tussendoortjes, water 
drinken, fietsgebruik etc. Wens is hierbij om zoveel mogelijk 
in het schoolbeleid op te nemen; 
4. Schoolmoestuinen worden aangemoedigd voor natuuredu-
catie, les over gezond eten en als gezonde activiteit. Dit kan 
bij school zijn of op een andere plek in de wijk; 
5. Schoolpleinen. We pakken met scholen en SB de pleinen en 
of de schoolomgeving aan, zodat deze uitnodigen tot spelen 
en kinderen leren over groen en natuur. Dit is goed voor de 
school én voor de wijk.

DSD MO, OSC 
PBS Stad West

DSD MO, OSC 
SB AIB 
PBS Stad West

De Schoor, TIO, scholen, Lidl, 
Echnaton, Stad en Natuur, GGD, 
Accare

DSD

INTERVENTIE: Netwerken en initiatieven Maatschappelijk effect: Verbeteren sociale cohesie     

34 Voedselcommunity (Coalitie Buitengewoon Almere) Q4 
Samen met de Coalitie Buitengewoon Almere werken we toe 
naar een ‘sociale voedselcommunity’, waar inwoners met een 
minimuminkomen terecht kunnen voor betaalbare lokale 
producten en waar zij (en anderen) meer kunnen halen dan 
alleen gezond voedsel. Denk hiebij ook aan schuldhulpverle-
ning of hulp bij re-integratie. Deze sociale voedselcommunity 
zou gedragen moeten worden door de lokale gemeenschap. 
In navolging van de voedselcommunity in Almere Buiten 
willen we in Stad West, met name rondom Stedenwijk de 
kansen verkennen. 

DSD MO DSD SWT, MO 
PBS Stad West

SWT, maatschappelijke partners 
en lokale ondernemers

Wijkbudget

35 Jongerenwerk en buurtsportcoach De aanhoudende overlast van jongeren in Stad West 
kanaliseren door jongerenwerk en sportactiviteiten en door 
met deze doelgroep in gesprek te komen en te blijven; Q1, 2, 
3, 4 
Onderzoeken of de realisatie van een jongerenontmoetings-
plek kansrijk is qua gebouw, beheer en aanbod. Gedachte 
locatie: op en rondom Playground Stedenwijk, Arnhemplein 
(jongste jeugd) en Boxtelplein. Q4

DSD MO en 
OSC

DSD MO, OSC, SWT 
PBS Stad West

De Schoor, TIO DSD
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36 Beatrixpark stadspark Q2 
Acties plannen hoe het Beatrixpark een stadspark kan zijn/
worden, rekening houdend met diverse interne en externe 
actoren (zoals bijvoorbeeld de BBB en ondernemers in het 
park) en collega's van DSO, SB en DSD (sport én cultuur).

PBS Stad West SB VTH, AIB 
DSO EZ 
PBS Stad West 
DSD OSC

Beheergroep Beatrixpark, 
ondernemers van o.a. de Diner 
en Midgetgolf

WATERWIJK SENIORENPROOF / (G)OUD IN ALMERE, ALMERE STAD OOST 

INTERVENTIE: Aansluiten bij beweging (G)oud in Almere: levensloopbestendig maken van de stad Maatschappelijk effect: Verbeteren van bewustwording woonmogelijkheden   

bewoners / ouderen   

37 Aansluiten bij (G)oud in Almere om de stad verder voor te 
bereiden op de naderende vergrijzing

Goed aangehaakt blijven bij het programma (G)oud in Almere, 
gericht op de vergrijzing in Almere (woonvoorraad en 
zorgvoorzieningen op peil brengen): Q1 
Het begeleiden van een inventarisatie door studenten van 
Windesheim (Academie van de Stad) bij een nadere 
inventarisatie van woonzorgvoorzieningen en bijzondere 
woonvormen; Q1 
Deelnemen aan Active Ageing, een nulmeting naar 
seniorvriendelijke gemeenten; Q1  
Enquête onder senioren: “Bent u gelukkig met hoe u woont?; 
Q1 
Aanhaking zoeken bij Who Cares; Q1 
Het (mede)organiseren van seniorenmarkten; Q2 
Wooncoach inzetten naar vraag/behoefte in afstemming met 
de SWTs en corporaties; Q1 
Inzichtelijk maken van woonaanbod, woonvormen, regelingen 
en mogelijkheden in Almere voor senioren; Q3 
Deelnemen aan de website Lang zult u wonen; Q1 
Voorbereiden college- en raadsvoorstel voor nieuw college en 
raad over deelname aan de Blijverslening, zodat senioren een 
beroep op deze regeling kunnen doen. Q3

PBS Stad Oost DSD MO 
PBS Stad Oost 
SBC Communicatie DSO 
DSO ROM 

Wooncoach, studenten 
Academie van de Stad, 
contactpersonen andere 
gemeenten / instanties waar 
ervaring zit en waar we van 
kunnen leren, groep maatschap-
pelijke partners vanuit (G)oud in 
Almere, Rijksbouwmeester (Who 
Cares), senioren Waterwijk 
(georganiseerd en individueel), 
de directe omgeving (familie, 
kinderen en buren), sociaal 
maatschappelijke ondernemers 
en partners, klankbordgroep 
senioren vanuit (G)oud in Almere

Aanjaaggeld 
Almere 2.0

38 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.

Q3 
In 2018 vindt in Waterwijk bij de hofjes groot onderhoud 
plaats, waar bewoners via bewonersavonden bij worden 
betrokken. Ten behoeve van (G)oud in Almere kijken we mee 
of bij nieuwe woonprojecten rekening wordt gehouden met de 
toenemende vergrijzing. Het zal gaan om adviezen over de 
omliggende openbare ruimte (bereikbaarheid van en afstand 
tot overige voorzieningen, bewegvriendelijke openbare ruimte 
voor ouderen).

 SB AIB SB AIB 
DSD OSC 
PBS Stad Oost

Programma-
begroting SB

39 Versoepelen van de mogelijkheden voor nieuwbouw van 
seniorenwoningen in deze wijk: * t/m *** sterren-
woningen

Q1 
Op vier plekken in Waterwijk is ruimte voor (sociale) 
woningbouw voor senioren. Corporaties zijn geinteresseerd 
om hier woningen te realiseren. DSO is in gesprek met de 
corperaties. Ook loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar 
een particulier initiatief voor nieuwbouw aan de Leeghwater-
plas (najaar 2017 is hiervoor een go / no go moment).

DSO GO DSO GO 
PBS Stad Oost

Corporaties Programma-
begroting DSO

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

Maatschappelijk effect: Vergroten diversiteit aan woningen 
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40 Pilot splitsen rijwoningen: Onderzoeken van mogelijkhe-
den om de gezinswoningen (waarvan bijna 80% koop) 
geschikt te maken voor senioren

Q2 
Na onderzoek in 2016 naar de haalbaarheid van het splitsen 
van woningen om deze levensloopbestendig te maken, willen 
we komen tot een showcase dat als voorbeeld kan dienen voor 
andere Almeerders. Aansluiting wordt gezocht bij Program-
malijn 5 van Almere 2.0. Tevens wordt in nauwe samenwer-
king met DSO en DSD gestreefd naar een integrale aanpak 
van seniorenhuisvesting ((G)oud in Almere); 
Voor 2018 is het streven is te komen tot daadwerkelijke 
splitsing van 6 woningen. Realisatie is afhankelijk van 
bereidheid van woningeigenaren.

PBS Stad Oost SBC Gebiedscommuni-
catie  
PBS Stad Oost 
SB VTH

Wooncoach, Rijksbouwmeester 
(Who Cares), senioren Waterwijk 
(georganiseerd en individueel), 
de directe omgeving (familie, 
kinderen en buren), sociaal 
maatschappelijke ondernemers 
en partners, klankbordgroep 
senioren vanuit (G)oud in Almere

Aanjaaggelden 
Wonen en Wijken 

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

Maatschappelijk effect: Verminderen eenzaamheid en versterken van de sociale cohesie

41 "Bijdragen aan de organisatie van meer collectieve 
activiteiten: door gezamenlijk deelnemen aan (bijvoor-
beeld) sport-, gezondheids-, gezelligheids-, culturele en/
of welzijnsactiviteiten ontstaan nieuwe en versterken 
bestaande contacten. 
 
Het mee-initiëren van projecten gericht op het verbinden 
van ouderen aan andere doelgroepen, zoals schooljeugd, 
huiswerkbegeleiding, overbrengen kennis/ervaringen, 
verlenen wederdiensten ‘zorg’ "

Borgen continuering gebruik van enkele ruimten in het Huis 
van de Waterwijk en inzet van de beheerder (vergoeding 
huurkosten aan Vastgoedbedrijf en deel vrijwilligersvergoe-
ding); Q2 
Structurele financiering Huis van de Waterwijk mogelijk 
maken; Q2 
Afstemmen wijkscan SWT met PvA (G)oud in Almere; Q2 
Inzoomen op Waterwijk (via sociaal beleid), via armoedebe-
leid, aanpak schuldenproblematiek, preventie eenzaamheid 
en gezonder ouder worden (bewegen, sport); Q2                    
Organiseren van seniorenmarkt voorjaar 2018 met SWT, 
buurtsportcoaches en sociale partners. Q2

DSD MO, OSC 
PBS Stad West

PBS Stad Oost 
DSD MO, OSC

Programma-
begroting DSD 

42 Goede voorlichting over het aanbod van welzijn en zorg, 
over budgetbeheer, financiële arrangementen en 
gezonder oud worden, om zoveel mogelijk ouderen 
(55-plussers) zelfredzaam te houden

Stimuleren van goede voorlichting en communicatie; Q1, 2, 3, 
4 
Blijven stimuleren dat het SWT Waterwijk-Verzetswijk goed 
zichtbaar is in de buurt. Q1, 2, 3, 4

PBS Stad Oost PBS Stad Oost 
DSD MO, SWTs

Aanjaaggelden 
Wonen en Wijken 

ALMERE STAD OOST 

43 Veilige woonomgeving Odeonpark Q1, 2, 3, 4 
Het samen laten wonen van veel verschillende doelgroepen 
gaat niet vanzelf goed. Samen met alle stakeholders wordt 
overlegd om alle initiatieven gelijk te richten en voor en 
samen met huidige en toekomstige bewoners van het gebied 
en de omliggende wijken te werken aan een veilige 
woonomgeving. Starters en statushouders worden welkom 
geheten en mogelijke problemen worden zo veel mogelijk 
voorkomen; 
De ambitie is gezamenlijk, ieder vanuit zijn eigen expertise, 
vakgebied en verantwoordelijkheid een nieuw Almeers 
voorbeeld te stellen van hoe verschillende mensen 
verdraagzaam met elkaar wonen en leven. Het houdt niet op 
bij het plaatsen van tijdelijke woningen – sociale architectuur 
moet centraal staan (waar ook bewegen en sport een rol bij 
kan spelen). Kortom er is sprake van een poging tot 
“Community Building”, vanuit het publieke belang.

PBS Stad Oost DSD MO, OSC 
PBS Stad Oost 
SB AIB

Ymere, de Alliantie, Creative 
Living, Leger des Heils, Triade, 
Inspiratie Inc. Stadslab, 
Stichting Kindertuinen

FWO

44 Woningbouw tijdelijke woningen in Tussen de Vaarten 
(het Atelier en Jozef Israëlslaan) 

Q1 
Realiseren van tijdelijke woningen op beide locaties.

DSO GO PBS Stad Oost 
SB VTH 
DSO GO

Van der Linden groep (Marc 
Visser), Creative living (Atelier), 
C3living (J. Israëlslaan) 

DSO
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45 Realisatie van ontmoetingssplek in Tussen de Vaarten 
Noord 

Q3, Q4 
Al langer wordt gezocht naar een geschikte ontmoetingsplek 
voor zowel senioren als jongeren uit Tussen de Vaarten 
Noord. Buurthuis Cobra in Tussen de Vaarten Midden is met 
name voor oudere bewoners te ver weg. Het SWT zou er 
kantoor kunnen houden en ook de politie heeft aangegeven 
hier graag gebruik van te maken.

PBS Stad Oost 
DSD MO

PBS Stad Oost 
DSD MO, SWT

Bewonersplatform,  jongeren, 
senioren, andere bewoners, het 
Vaarthuis, de groep status-
houders die daar wonen

SBC Veiligheid / 
FWO

46 Plaatsing watertappunten bij alle sportaccomodaties Q1, 2, 3, 4 
Als vervolg op het watertappunt dat in 2017 is aangelegd bij 
de workout-baan in Tussen de Vaarten (zeer gewaardeerd 
door de gebruikers), is de ambitie om met DSD bij alle 
sportlocaties in Stad Oost een watertappunt te realiseren. Dit 
Initiatief draagt bij aan ontwikkeling van Almere als gezonde 
stad van de toekomst.

PBS Stad Oost 
DSD MO

PBS Stad Oost 
DSD MO, OSC

FWO

47 Realisatie kiosk in Walt Disneyplantsoen Q4 
In 2016/2017 is de inrichting van het Walt Disneyplantsoen 
aangepakt. Een grote wens van omwonenden is een fijne plek 
aan het water waar zij wat kunnen eten en drinken. Het 
plaatsen van een kiosk voorziet in deze behoefte.

PBS Stad Oost 
SB VTH

PBS Stad Oost 
SB VTH

Jongeren, bewoners, brede 
school, partners 

FWO / evt. 
crowdfunding

48 Realisatie tijdelijke buurtcamping in Lumièrepark 
(september)

Q3 
Samen met bewoners van Filmwijk in september 2018 een 
buurtcamping realiseren in het Lumièrepark (in navolging van 
de zeer geslaagde buurtcampings in parken elders in 
Nederland). Zo'n buurtcamping zorgt voor verbinding in de 
wijk, gaat vereenzaming tegen en biedt mensen die geen geld 
hebben voor een vakantie een heus vakantiegevoel.

PBS Stad Oost PBS Stad Oost 
DSD MO

Platform Filmwijk, andere 
bewoners, ondernemers, 
professionals

FWO / evt. 
crowdfunding

49 Structurele financiering voor vier buurlokalen / huizen 
van de wijk in Stad Oost (zelfbeheer) 

Q1, 2, 3, 4 
Realiseren van structurele financiering vanaf 2019 voor vier 
huizen van de wijk: de DOP in Danswijk, Buurlokaal Senioren 
Filmwijk, Huis van de wijk in Tussen de Vaarten Noord en het 
Huis van de Waterwijk.

DSD MO DSD MO 
PBS Stad Oost

De Schoor, GoedeStede, 
bewonersplatform, SWT, politie 
en eventueel commerciële 
partijen

DSD / FWO
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ALMERE BUITEN CENTRUM

INTERVENTIE: Bewerkstelligen van samenhang en samenwerking in het centrum Maatschappelijk effect: verbeteren economisch functioneren stadsdeelcentrum   

50 Visie Vereniging Almere Buiten Centrum (VABC): 
Buitenleven  
(VABC is opdrachtgever, gemeente stuurt bij)

Q1, 2, 3, 4 
Bijdragen aan meer samenhang en onderlinge samen-
werking tussen de horeca en de winkeliers, alsook aan 
een hogere kwaliteit van het ondernemerschap; 
Werken aan identiteit van Almere Buiten Centrum; 
Stimuleren van succesvolle PR en programmering 
Buitenhuis en Buitenplein; 
Faciliteren van evenementenprogrammering; 
Versterken straatmanagement (toevoegen: senior - 16 uur 
en junior - 8 uur); 
Aan de hand van PvA visie borgen, uitvoering en sturing 
geven aan diverse projecten (waaronder Chainels, 
evalueren Buitenplen en Buitenhuis - kavel 5).

VABC PBS Buiten  
DSO EZ 
SBC Marketing

VABC, bewoners (Centrum) 
Almere Buiten, redactieraad, 
ACM, Nieuwe Bibliotheek, SWT 
Almere Buiten Noord West en 
overige SWTs  
Tractio

VABC 
FWO (visie en 
straatmanager) /  
Aanjaaggeld 
(€ 90.000)

51 Nieuwbouw woningbouw zuidzijde centrum Q1, 2, 3, 4 
Oplevering kavel 17b (mei); 
Start bouw kavels 16b, 18a en 18b; 
Realisatie inrichtingsplannen.

DSO GO DSO GO 
SB AIB 
PBS Buiten

GoedeStede, Trebbe GoedeStede /  
GREX

52 Sloop/nieuwbouw woningbouw noordzijde Q1, 2, 3, 4 
Gezondheidscentrum slopen, bouwrijp maken en 
gronduitgifte aan de Alliantie (Q2 of Q3) kavel 1 (76 sociale 
huurwoningen, ongeveer de helft bestemd voor 55+); 
Inrichtingsplan opstellen.

DSO GO DSO GO 
SB AIB 
PBS Buiten

De Alliantie De Alliantie / GREX

53 Plan voor kavels 5 en 9 noordzijde Q1, Q2 
Haalbaarheidsstudie bioscoop en hotel afronden; 
Programma van eisen gemeente opstellen; 
Onderzoeken en vaststellen programmatische invulling 
(minder detailhandel, meer woningen met duidelijkheid 
over woontype, -vorm en aantal woningen, meer 
voorzieningen); 
Opstarten/faciliteren planvorming en mogelijk wijzigen 
realisatieovereenkomst met BMP.

DSO GO DSO GO, EZ, ROM 
SB AIB 
PBS Buiten

BMP, initiatiefnemer bioscoop, 
initiatiefnemer hotel

GREX / BMP

54 Visiedocument / Masterplan (plangebied Doemere en 
Buitenmere)

Q1, 2, 3, 4 
Economisch onderzoek uitvoeren naar functioneren en 
type detailhandel, transformatie en renovatie vastgoed, 
zwembad, parkeerbalans, etc; 
Leisure onderzoek uitvoeren (aan welke voorzieningen is 
behoefte en een marktvraag); 
Woonbeleid specifiek maken voor Almere Buiten Centrum; 
Opstellen Masterplan.

PBS Buiten DSO GO, EZ, ROM 
SB AIB 
PBS Buiten 
DSD OSC

Eigenaren van Buitenmere en 
Doemere Properties 

Programmabegro-
ting PBS / FWO

55 Herontwikkeling Doemere Q1, 2, 3, 4 
Renoveren gebouwen, verplaatsen winkels, aanpassen 
buitenruimte.

PBS Buiten DSO GO, EZ 
SB VTH, AIB

Eigenaren van Buitenmere en 
Doemere Properties 

56 Onderzoek gebruik vrije ruimte gebouw ExtraVert Q3 
Nagaan of vrije ruimte in het gebouw van de bibliotheek, 
het Erfgoedhuis en het gebiedskantoor verbouwd en 
ingericht kan worden voor bijeenkomsten (mede in het 
licht van evaluatie Buitenhuis en mogelijke bebouwing 
kavel 9).

PBS Buiten SB Vastgoedbedrijf, VTH Eigenaar
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57 Optimalisering warenmarkt, standplaatsen en kiosken Q1, 2, 3, 4 
Doorvoeren nieuwe indeling marktkramen; 
Opstellen en doorvoeren nieuw beleid standplaatsen; 
Uitgifte en realisatie tweede kiosk Rio de Janeiroplein; 
Inrichtingsplan.

SB VTH 
DSO GO

PBS Buiten 
SB VTH 
DSO GO, EZ

VABC GREX

58 Samenwerking in gebied Oslostraat, voorzieningen-
strook Molenbuurt en kavel 1

Q4 
Plan van aanpak opstellen op basis van het startdocument 
met hierin aandacht voor het Integraal Huisvestingsplan 
voor de scholen, opknappen van buurthuis De Wieken, 
renovatie van woningen aan de Oslostraat, woningkavel 1, 
inrichting openbare ruimte en logische looproutes, 
buitenruimte De Wieken opknappen ná aanpassing van De 
Wieken.

PBS Buiten DSO GO, ROM 
SB AIB 
DSD OSC, MO 
PBS Buiten

De Alliantie / Ymere, De Schoor, 
Corrosia / ACM, ondernemers 
Havenkom,  ondernemers 
branche toerisme en recreatie

De Alliantie / SB

INTERVENTIE: Attractieve openbare ruimte Maatschappelijk effect: verbeteren economisch functioneren stadsdeelcentrum

59 Upgrading openbare ruimte Q4 
Verbeteren wandelroutes, bewegwijzering, straatmeubi-
lair en verlichting; 
Stimuleren verdere vergroening; 
Vergroten verkeersveiligheid en oplossen problemen met 
bedrijfsafval; 
Indien gewenst inrichtingsplan(nen).

PBS DSO GO 
SB AIB 
DSD OSC 
PBS Buiten

Winkeliersvereniging Buitenme-
re, ondernemersvereniging 
Doemere Urban Interest, de 
Alliantie, bewoners (o.a. VvE's)

FWO 

60 Aanpak Globeplein zuidelijk deel Q2 
Aanleggen elektriciteitsvoorzieningen voor weekmarkten 
en evenementen; 
Globe terugplaatsen op het Globeplein en in werking 
stellen (dit project is financieel mogelijk gemaakt met o.a. 
crowdfunding door VABC); 
Ophogen Globeplein; 
Vergroening jaarrond.

SB AIB SB AIB, Vastgoed, VTH 
PBS Buiten

VABC, markt, bewoners SB / bijdrage uit 
FWO om crowdfun-
ding aan te vullen

INTERVENTIE: Bevorderen veiligheid en veiligheidsbeleving Maatschappelijk effect: hoger rapportcijfer veiligheid buurt   

61 Hercertificering KVO Doemere en Buitenmere (5e ster) Q1, 2, 3, 4 
Bevorderen veiligheid en veiligheidsbeleving in Buitenme-
re, horecaplein, Doemere, bij onderdoorgangen en het 
evenemententerrein;  
Uitvoeren maatregelen vergroten veiligheid station 
(verlichting/schilderwerk) uit reeds in 2016 gereserveerd 
budget; 
Verbreden en verdiepen samenwerking in KVO en KVU. 

PBS Buiten SB AIB, VTH 
SBC Kabinet & Veiligheid 
PBS Buiten

Politie, bewoners, VABC, de 
Alliantie, GoedeStede

FWO / SBC

INTERVENTIE: Aanpak Hoofdstedenbuurt Maatschappelijk effect: Verbeteren leefbaarheid buurt

62 Entree Buitenhaeghe verplaatst Q4 
Verhuurder en huurder tot overeenstemming zien te 
brengen over verplaatsing entree Buitenhaeghe 
(afhankelijk hiervan aanpassing infrastructuur openbare 
ruimte); 
 
Uitvoeren Inrichtingsplan.

DSO GO 
 
 
 

SB AIB

DSO GO 
SB AIB 
PBS Buiten

Buitenhaeghe Buitenhaeghe
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BUURTEN IN BUITEN, ALMERE BUITEN 

INTERVENTIE Buurten Maatschappelijk effect: Verbeteren leefbaarheid buurten 

63 Molenbuurt: borging eerder in gang gezette activiteiten  
 
NB. De extra inzet in de Molenbuurt is vanaf 01-01-2018 
verkleind tot de Poldermolenweg, de Runmolenweg, de 
Rosmolenweg, de Wipmolenweg, het Tjaskerplantsoen en 
het Grondzeilenplantsoen

Contact met en ondersteuning van kwetsbare huishou-
dens door in te zetten op burgerkracht en ondersteuning 
via SWT ism corporaties; Q1, 2, 3, 4 
Voortzetten integraal casusoverleg: inzicht huurachter-
standen en bij welke huishoudens nijpende financiële 
problemen zijn; Q1, 2, 3, 4 
Stimuleren dat het openbaar groen en de tuinen van 
bewoners er verzorgd uitzien; Q2, Q4 (2x Opschoondag) 
Extra ondersteuning van bewonersinitiatieven en 
activiteiten voor kinderen door de buurtclub. Q1, 2, 3, 4

DSD MO DSD MO, OSC, SWT 
SB AIB 
PBS Buiten

De Schoor, TIO, de Alliantie, 
politie, scholen basisonderwijs

DSD

64 Molenbuurt: monitoring en voortzetting projecten Q1, 2, 3, 4 
Ondersteunen en versterken waar nodig, overname door 
bewoners en betrokken partijen waar mogelijk (o.a. van de 
Buurtbabbel, de Buurtkrant, het klusteam).

PBS Buiten DSD MO, SWTs 
SB AIB 
PBS Buiten

De Schoor, PWO, TIO, 
corporaties, scholen, politie

FWO en daar waar 
nodig wijkbudget

65 Bouwmeesterbuurt: project tuinonderhoud in 2018 twee 
keer uitgevoerd 
NB. De extra inzet in de Bouwmeesterbuurt is vanaf 
01-01-2018 verkleind tot het kwetsbare deel 
(zuid-oost kwadrant, met de nadruk op W. Bruinstraat en 
J.T.P. Bijlhouwerstraat) 

Q2, Q4 
Realiseren van deze integrale groenaanpak i.s.m. Kwintes, 
Ymere en De Schoor

PBS Buiten DSD Werk & Inkomen 
SB AIB 
PBS Buiten

Ymere, Kwintes, De Schoor, 
Triade, politie

Ymere, verder 
regulier budget SB, 
FWO en eventueel 
wijkbudget 

66 Bouwmeesterbuurt: realisatie satellietmodel leerwerk-
bedrijven en borging structurele financiële dekking 

Bijdragen aan optimale samenwerking leerwerkbedrijf en 
SWT, waarbij beide teams elkaar versterken; 
Leerwerkbedrijf inzetten in de buurt, daar waar het het 
hardst nodig is; 
Structurele financiering is rond. Q2

DSD MO DSD OSC 
PBS Buiten

ROC Flevoland, Windesheim, De 
Schoor, Academie van de Stad, 
TIO

Aanvraag LEA 
ingediend bij afd. 
Onderwijs, indien 
akkoord tot 
zomervakantie 2018 
dekking rond; 
overige financiering 
vanuit stagebeleid 
SWTs (nog niet rond)

67 Bouwmeesterbuurt: een vitaler en levendiger 
Van Eesterenplein

Q4 
Tegen helpen gaan van de leegstand op het Van 
Eesterenplein;  
Realisatie invulling voor pand De Bouwmeester; 
Bijdragen aan toename betrokkenheid ondernemers bij 
het plein.

PBS Buiten PBS Buiten 
DSO EZ

Ymere,  ondernemers 
Van Eesterenplein, bewoners

Ymere, wijkbudget

68 Bouwmeesterbuurt: zelfbeheer van De Verbinding 
(voormalig Bouwmeesterhuis) door de bewoners 
en borging structurele financiële dekking 

Q4 
Met (opbouwwerk vanuit) het SWT bijdragen aan goed 
verloop zelfbeheer ontmoetingsplek door bewoners; 
Inzetten op structurele dekking kosten exploitatie.

DSD MO, SWT DSD MO, SWT 
PBS Buiten 
SB Vastgoed

De Schoor, ROC, bewoners, 
Stichting Wensjes, Stichting 
Operam

DSD / FWO
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69 Eilandenbuurt-West: verlaging armoede en hiermee 
samenhangende multi-problematiek 
 
NB. Het focusgebied in de Eilandenbuurt is per 
01-01-2018 verkleind van Eilandenbuurt-Noord incl. 
Eilandenbuurt-West naar alleen Eilandenbuurt-West

Q1, 2, 3, 4 
Realiseren parttime laagdrempelige hulp in OBS de 
Archipel voor ouders en kinderen met multiproblematiek 
(via Passend Onderwijs); 
Via Coalitie Buitengewoon Almere voedseloverzichten 
(gezonde maaltijden) distribueren onder bewoners in 
Eilandenbuurt-West die dit nodig hebben, met de sociale 
plus erbij; 
Tegelijk met het 'tuintjes-opknap-plan' in de hotspotstra-
ten achterlaten van meertalige flyers met relevante info 
over o.a. SWT, wijkbudget, ontmoetingsmogelijkheden (zo 
mogelijk persoonlijk overhandigen); 
Kinderen van de armere gezinnen de gelegenheid bieden 
om ook mee te doen met sport en spel in de wijk.

Divers: OBS de 
Achipel, Coalitie 
Buitengewoon 
Almere, DSD MO)

DSD MO, OSC, SWT 
PBS Buiten                                           

OBS de Archipel, GoedeStede 
met convenantpartners, externe 
projectleider Buitengewoon met 
netwerk voedselproducenten, 
maatschappelijke organisaties, 
verdeelpunten en bewoners, De 
Schoor, TIO, KleurinCultuur etc.

DSD / FWO

70 Eilandenbuurt-West: vergroting sociale cohesie door 
meer buurtactiviteiten en -evenementen

Q1, 2, 3, 4 
Realiseren verbouwing Eilandhuis als onderdeel van OBS 
de Archipel tot ontmoetingsplek voor/door/met de buurt 
plus haalbare business case 'sociale exploitatie' (borging 
structurele financiering); 
Realiseren betere benutting huiskamer Doenersdreef 
Zorg (o.a. voor buurtrestaurant); 
Groter en gemêleerd netwerk van bewoners actief 
betrokken bij organisatie buurtactiviteiten en -evenemen-
ten; 
Update houden en breed delen activiteitenkalender en zo 
mogelijk realiseren digitaal communicatieplatform; 
Voortzetten Droomspeelbus Maltaplantsoen; 
Herinvoeren wandelbegeleiding (loopbus) vanaf OBS de 
Archipel naar Rode Sportkooien op dagen van begeleide 
activiteiten.

PBS Buiten SB Vastgoedbedrijf 
DSD MO 
PBS Buiten

OBS de Archipel en GoedeStede 
(mede-eigenaar),  Doenersdreef 
Zorg, SWT, De Schoor, VMCA, 
TIO, KleurinCultuur, Almeer-
daagse

DSD / FWO

71 Eilandenbuurt-West: verhoging veiligheid en leefbaar-
heid in deze wijk 

Q1, 2, 3, 4 
Bijdragen aan versterken samenwerking politie, wijkregie, 
leden Buurtpreventieteam en beheerders van de zes 
WhatsApp-groepen in de Eilandenbuurt; 
Bijdragen aan regelmatige schouw verwaarloosde tuinen 
door GoedeStede en iemand van het SWT, coöperatieve 
aanpak zo mogelijk ism mbo-studenten Groene Ruimte 
van Groenhorst Almere, ventkar Doenersdreef met 
planten/struiken, andere tuinbenodigdheden en catering; 
Opzetten plan van aanpak en goede samenwerking 
GoedeStede en gemeente voor achterpaden, zwerfvuil en 
dumpingen.

PBS Buiten PBS Buiten 
DSD MO, SWT 
SB AIB

GoedeStede, De Schoor, VMCA, 
Groenhorst Almere, politie, 
Doenersdreef Zorg en inzet 
andere maatschappelijke 
organisaties voor heldere 
communicatie

FWO / SB
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BUITENVAART, ALMERE BUITEN

INTERVENTIE: Feeding Maatschappelijk effect: nieuwe economische levenscyclus voor kassen op de Buitenvaart

72 Storytelling, communicatiestrategie en placemaking Q1, 2, 3, 4 
Voor een samenhangende koers in Buitenvaart maken we 
een overkoepelende communicatiestrategie en ruim 
aandacht voor storytelling. Gelet op de grote verscheiden-
heid aan economische verdienmodellen en verschillende 
invalshoeken is dit van groot belang. In het kielzog hiervan 
komen we bij de verschillende interventies tot vormen van 
placemaking, als pareltjes die op hun beurt het verhaal 
van de Buitenvaart weer versterken.

PBS Buiten SB AIB 
PBS Buiten 
DSO EZ, GZ

FWO

INTERVENTIE: Produceren en distribueren van lokaal voedsel Maatschappelijk effect: nieuwe economische levenscyclus voor kassen in Buitenvaart   

73 Realisatie biologische voedselcoöperatie Q1, 2, 3, 4 
Begeleiden en uitbouwen van een voedselcoöperatie, 
stimuleren en organiseren van diverse platforms en 
happenings waarop deze coöperatie zich kan presenteren 
en profileren;  
Realisatie X-aantal hectares biologische teelt, distributie 
en lokale afzet van de teelt; 
Onderhoudsniveau openbare ruimte aansluitend op 
economsche belangen kassengebied. 

DSO EZ 
PBS Buiten

DSO EZ  
PBS Buiten 
SB AIB

Ondernemers Buitenvaart, 
Coöperatie, LTO, provincie en 
Rabobank, Buitenvaart 
Duurzaam

Private middelen 
tuinders / subsidie 
(Leader) / FWO

74 Realisatie showcase Growing Green City & Floriade Q1, 2, 3, 4 
Budget beschikbaar stellen voor organisatie van 
evenementen / presentaties / platforms om de teelt van 
(speciale) bloemen en (biologische) gewassen uit 
Buitenvaart te profileren als visitekaartje van Growing 
Green City en Floriade. 

Floriadeteam Floriadeteam 
PBS Buiten

Ondernemers Buitenvaart, 
Buitenvaart Duurzaam, Coalitie 
Buitengewoon Almere

FWO als co-finan-
ciering of als 
aanjaagbudget 
(Growing Green 
Cities) 

INTERVENTIE: Verduurzaming energie Maatschappelijk effect: verlagen van het Almeers gasverbruik en daarmee   
bijdrage aan Energieneutraal Almere   

75 Businesscase verduurzaming door Vereniging 
Buitenvaart Duurzaam 

Q1, 2, 3, 4 
In aanvulling op eerdere onderzoeken naar haalbaarheid 
van bijv. een warmtenet, werken we aan een businesscase 
met realistische vormen van verduurzaming van de 
energie- en warmtebehoefte, waarbij we ook kijken naar 
de haalbaarheid van geothermie (diepteboringen) en 
vormen van wind- en zonne-energie (uitgangspunt is dat 
verduurzaming uiteindelijk leidt tot lagere energiekosten, 
en daarmee drempelverlagend is voor deelname aan de 
voedselcoöperatie). 

DSO EZ DSO EZ 
PBS Buiten 
SB AIB

Alliander, RABO, NUON,  
provincie,  Agrimaco, Flynth

De gemeente kan 
bijdrage leveren 
vanuit innovatie-
fonds, Energie 
Werkt!  
De  overgangsfase 
(tot oprichting 
coöperatie) is nog 
niet betaald: FWO
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INTERVENTIE: Verhoging beleving - toerisme Maatschappelijk effect: meer recreanten genieten van deze bijzondere natuur    
en natuur komt de stad in.     

76 Versterking beleving en benutting toeristische potenties 
Buitenvaart in relatie tot Oostvaardersplassen, 
AlmeersePoort

Q1, 2, 3, 4 
Via dit project (als onderdeel van ontwikkelingsplan / 
uitvoeringsplan AlmeersePoort, met financiering in 
programmalijn 4 FVA) realiseren van een vastomlijnd(er) 
beeld hoe de dynamiek en ontwikkelingen in Buitenvaart 
een plek krijgen in de (verdere) ideevorming of zelfs 
vormgeving van de AlmeersePoort; 
Zicht op relatie tussen en weergeven van Oostvaarders-
plassen bij station Oostvaarders en station Almere Buiten. 

DSD MO DSD MO 
DSO GO, EZ 
PBS Buiten

Staatsbosbeheer, Stad & 
Natuur, ondernemers 
Buitenvaart, ACM

Programmalijn 4 
FVA

Overige interventies      

77 Handhaving op basis van nieuwe bestemmingsplan Q1, 2 
In 2017 PvA handhaving vastgesteld iom Pol/Weerwind/
Huis, starten handhaving najaar 2017 (privaat- en 
publiekrechtelijk).

SB VTH DSO ROM, EZ 
SB VTH 
PBS Buiten

2017 uit reguliere 
middelen / FWO

78 Bewegwijzering naar de bedrijven (zoals op elk groot 
bedrijventerrein)

Q1, 2  
In overleg met ondernemers aanbrengen van uniforme 
bebording (met aantrekkelijke vormgeving) voor alle 
bedrijven, ter verhoging van de vindbaarheid van de 
bedrijven; 
Beëindigen onveilige verkeerssituaties.  

SB AIB SB AIB 
PBS Buiten 
DSO EZ 

Tuinders, overige ondernemers FWO 

79 Uitgiftestrategie kavels Buitenvaart Q1, 2, 3, 4 
Uitgifte van een of meer kavels: de 3 nog braakliggende 
kavels op de Buitenvaart (ruim 8 ha) en het Heinsiusbos 
(12 ha) zijn een belangrijke schakel in het verwezenlijken 
van de ambities voor voedselteelt en  verduurzaming. 

DSO EZ DSO EZ, GZ 
PBS Buiten

DSO GZ en EZ / FWO

ALMERE BUITEN (NAAST DE FOCUSGEBIEDEN)

80 Buitenhout: bewonerswens groene randen sportpark 
Buitenhout is gerealiseerd

Q3 
Ondersteunen van bewonersinitiatieven omgeving 
sportpark Buitenhout.

PBS Buiten PBS Buiten 
SB AIB 
DSO ROM 
DSD OSC

Staatbosbeheer, bewoners uit 
die omgeving

FWO

81 Regenboogbuurt: realisatie kleurbehoud en toeganke-
lijke database met kleurcodes en info over de buurt

Q1, 2, 3, 4 
Ondersteunen bewoners bij initiatieven gerelateerd aan 
kleurbehoud; 
Bijdragen aan promotie bijzonderheid Regenboogbuurt 
voor en door bewoners.

PBS Buiten PBS Buiten 
DSO GO 
SB AIB

Bewoners, corporaties, 
deskundigen op gebied van 
architectuur

FWO

82 Regenboogbuurt: groot onderhoud dat plaatsvindt in 
2018 is voorbereid met bewoners 

Q1, 2, 3, 4 
Betrekken bewoners bij proces groot onderhoud.

SB AIB SB AIB 
PBS Buiten

Bewoners, ondernemers uit de 
buurt

SB
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83 Oostvaarderstation: verhoging leefbaarheid en 
vergroting sociale veiligheid 

Q3 
Aanbrengen meer kleur in de omgeving; 
Aanpassen positionering abri's, de grootte en de 
verlichting; 
Verbeteren van de verlichting; 
Aanpassen aanwezige groen; 
Herpositioneren kunstwerken ter bevordering link met 
natuurgebied; 
Gebruikmaken van geluid ter bevordering link met 
natuurgebied.

PBS Buiten PBS Buiten 
SB AIB 
DSO ROM, EZ 
DSD MO

NS, Connexxion, omliggende 
scholen, politie 

SBC Kabinet & 
Veiligheid / DSO / 
FWO

84 In heel Buiten: aanpak jeugdgroepen Q1, 2, 3, 4 
Voortzetten Plus-Min-Mee-Methodiek. 

SBC Kabinet & 
Veiligheid

SBC Kabinet & Veiligheid 
PBS Buiten

Politie, De Schoor, Stadstoezicht SBC Kabinet & 
Veiligheid

85 In heel Buiten: bevorderen veiligheid en veiligheidsge-
voel  
 
Bewoners voelen zich veiliger (rapportcijfer van 
6,2 naar 6,5)

Q1, 2, 3, 4 
Bevorderen deelname bewoners aan Buurtpreventie, 
WAAKS, WhatsApp-groepen en Burgernet; 
Versterken sociale cohesie; 
Versterken bewonersparticipatie op gebied van veiligheid; 
Optimaliseren beleving woonomgeving (schoon en heel); 
Tegengaan van woonoverlast; 
Stimuleren van het nemen van maatregelen ter 
voorkoming van woninginbraken; 
Informatiegestuurde inzet politie/handhavers.

PBS Buiten PBS Buiten 
SB AIB, VTH 
SBC Kabinet & Veiligheid

Politie, De Schoor, woning-
corporaties, bewoners Almere 
Buiten

SBC Kabinet & 
veiligheid

86 Mogelijk maken van twee zonnepanelenvelden in Almere 
Buiten (De Vaart resp. tussen Trekweg en A6)

Q 1, 2, 3, 4  
Toezien op en meewerken aan zorgvuldige communicatie 
en participatie.

DSO ROM en 
EnergieWerkt!

DSO ROM en Energie-
Werkt! 
PBS Buiten

Rijksvastgoedbedrijf, omwonen-
den, georganiseerde belangheb-
benden en stakeholders 

DSO

87 Mogelijk maken van tijdelijke coffeeshop in de 
Havenkom Meridiaanpark

Q1, 2, 3, 4 
Toezien op en meewerken aan zorgvuldige communicatie 
en participatie.

DSO GO DSO GO 
SBC Kabinet & Veiligheid 
PBS Buiten

Exploitant nieuwe coffeeshop, 
ondernemers Centrum Almere 
Buiten, bewoners Buiten, 
nabijgelegen scholen, politie 

SBC
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ALMERE HAVEN

88 Effect marketingstrategie en branding Haven is gemeten Q4 
Uitvoeren  van een effectieve marketingstrategie met 
oog voor karakteristieke kenmerken van Haven als 
woongebied, als aantrekkelijke plek om te ondernemen 
en als toeristische trekpleister.

CBW Marketing CBW Marketing 
PBS Haven

De Alliantie, Ymere, Corrosia, 
ACM, ondernemers Havenkom, 
ondernemersbranche toerisme 
en recreatie

partners Almere 
Haven / FWO

89 Bestuursopdracht (ruimtelijke) visie en ontwikkel-
strategie Haven, incl. Kustzone: voorbeeldstellende 
stedelijke vernieuwing in een nieuwe stad

Q4 
Uitwerken bestuursopdracht voor een integraal 
meerjarenprogramma-investeringsplan voor Haven;  
Uitvoeren van gemaakte afspraken conform aange-
scherpte visie en (aangepast) programmaplan Almere 
Haven.

PBS Haven PBS Haven 
DSO GO, EZ  
DSD OSC, MO 
SB AIB, VTH

INBO, ondernemers, partners, 
sportverenigingen, vastgoedeige-
naren, corporaties, bewoners

FWO

INTERVENTIE: Stedelijke vernieuwing Maatschappelijk effect: Aantrekken andere bewonersdoelgroepen en toename toeristen   

90 Ontwikkelplan Stadswerfpark Q2 
Een plan maken waarbij de opgave is te zorgen voor een 
goede aansluiting op en herinrichting van het 
Stadswerfpark (de locatie van het zwembad geeft 
kansen voor nieuwe ontwikkelingen aansluitend op het 
centrum); 
Inzetten op participatietraject met bewoners en 
gebruikers park en specifiek de playground.

DSO GO 
PBS Haven

DSO GO 
PBS Haven 
DSD OSC, SWT 
SB AIB

Bewoners, buurtsportcoach, 
gezondheidscentrum

DSO / FWO

91 Bestemmingsplan centrum en kustzone Q4 
Vernieuwen bestemmingsplan centrum en kustzone.

DSO ROM DSO ROM 
PBS Haven 
SB Reiniging

DSO

92 Herontwikkeling locatie VOMAR Q3 
Uitbreiden VOMAR; 
Start bouw appartementen Alliantie; 
Renoveren Sluis parkeergarage; 
Afronden herinrichting openbaar gebied rondom deze 
locatie.

Hoorne BV 
DSO GO

DSO GO 
PBS Haven 
SB AIB

Hoorne BV, de Alliantie DSO 

93 Ontwikkeling Reedewaard Q2 
Vaststellen plan ontwikkeling Reedewaard 

PBS Haven DSO V&V, OM 
SB AIB, VH

Bewoners(initiatief), Reede-
waard, ontwikkelaar

FWO

94 Afspraken in woningbouw in met name De Wierden Q4 
Aanjagen en/of bijstellen afspraken in woningbouw 
(bestaand en nieuw) in met name De Wierden: 
- Hart van de Wierden start bouw najaar 2017, gereed 
2018 
- Kimwierde in ontwikkeling, start bouw winter 
2017/2018 
- Hoekwierde beslissing vervolg in ontwikkeling bij 
gemeenteraadbehandeling 
Ontwikkelingsplan Kustzone najaar 2017: 
- Zandwierde start planvoorbereiding najaar 2017 
- Leemwierde 
- Voortgang renovatie bestaande bouw corporaties.

DSO GO DSO GO 
PBS Haven 
SB AIB

Corporaties (Ymere, de Alliantie), 
ontwikkelaars, aannemers

DSO
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95 Bouw sporthal in Stadswerfpark Q4 
Faciliteren bouw sporthal; 
Realiseren routing vanaf sporthal richting Markt.

DSD OSC 
SB Vastgoedbedijf

DSD OSC 
SB Vastgoedbedrijf 
PBS Haven 
DSO GO 
CBW Communicatie

Sportverenigingen, onderwijs, 
horeca-exploitant, overige 
gebruikers

DSD / FWO

96 Sloop/nieuwbouw De Dubbeldekker (Hofmark 271) Q2 
Afmaken participatieproces met toekomstige bewoners 
en omwonenden;  
Sloop van leegstaande basisschool om ruimte te maken 
voor seniorenapartementen in een wooncoöperatie. 

DSO GO DSO GO 
PBS Haven 
SB AIB

Goede Stede, Stichting 
Maatschappelijk Hergebruik 
Vastgoed Almere

DSO

INTERVENTIE: Downsizing en behouden attractief stadsdeelcentrum Maatschappelijk effect:  Compact en vitaal centrum dat aansluit bij de omgeving   

97 Herstructureringsopgave downsizing centrum Q3 
Op straatniveau inzicht verkrijgen in gewenste 
ontwikkelrichtingen en beschikbaarheid van middelen 
om interventies te kunnen plegen.

PBS Haven PBS Haven 
DSO GO

Vastgoedeigenaren, winkel-
straatmanager

FWO

98 Uitgewerkt plan voor verlevendiging centrum en inzet 
interventiebudget met gewenste functiewijziging 
branchering en herbestemming

Q1 
Onder leiding van de winkelstraatmanager realiseren 
van: bewegwijzering, straatverlichting, wintersfeerver-
lichting, vergroening, samenhang winkelgebied, 
markeren entrees winkelgebied, toepassing marketing- 
en communicatiestrategie, gebiedspromotie.

PBS Haven PBS Haven 
SB AIB , Reiniging 
DSO EZ, GO, Wonen 
CBW Communicatie en 
marketing

Vastgoedeigenaren, winkel-
straatmanager, horeca 
(Havenkom), ondernemers, 
marktkooplui, bewoners

FWO 

99 Upgrading Havenkom Q1 
Investeren in de Havenkom (wifi, sanitair, steigers, 
onderhoud en schilderwerk); 
Faciliteren recreatiemogelijkheden en -programmering, 
onder andere door inzet havenmanager en extra inzet 
havenmeesters.

SB AIB, VTH SB AIB, Reiniging, VTH 
DSO EZ, Stedenbouw 
PBS Haven

Staatsbosbeheer, Rijkswater-
staat, ondernemers in het gebied

FWO / SB

INTERVENTIE: Aanpak jeugd, armoede, inkomen & participatie en leefstijl (IWA) Maatschappelijk effect: goede rustige financiele situatie, meer mensen nemen deel   
aan de arbeidsmarkt meer kinderen op gezond gewicht   

100 Krachtige aanpak van financiële problemen 
als cruciale sleutel naar het maken van stappen op 
andere leefgebieden en langetermijndoelen 
 
 

Financieel huis 
 
 
Project trede 1 klanten W&I 
 
 

Project trede 4 en 5 W&I

Q1, 2, 3, 4 
Bundelen financiële expertise werkzaam in Haven en 
het tot stand brengen van directe contacten met 
dienstverleners die weten wat er leeft en speelt bij de 
bewoners (zorg en onderwijs);  
Inzetten vrijwilligers naar voorbeeld van 'mobility 
mentoring';  
In samenspraak met SWT aanpak uitvoeren gericht op 
voorkomen van overerving van armoede; 
 
Trede 1 cliënten via pilot SWT en W&I wijkgerichte 
aanpak ter voorkoming van overlast, preventie, inzet 
zorg;  
 
Trede 4-5 cliënten uit Haven vanuit een stadsbrede 
aanpak begeleiden naar werk.

DSD SWT 
Binnenring Haven

PBS Haven 
DSD SWT binnenring 
Haven, PWI

VMCA, Kwintes, politie, 
corporaties

DSD / FWO
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101     Stimulering sport/bewegen en gezonde leefstij Q1, 2, 3, 4 
Inzet buurtsportcoach en combinatiefunctionarissen: 
Samenhangend sociaal beheer voor speelhaven, 
playground en sporthal, inclusief verruimde openingstij-
den voor speelhaven; 
Extra sportaanbod die gezonde leefstijl bevordert;  
Optimaliseren subsidievormen (breedtesport 
stimulering, speciale doelgroepen, bijvoorbeeld 
Recreatie Sport Almere, mogelijkheden voor buitenfit-
ness en Calisthenics; 
Monitoren effect vernieuwde werkwijze buurtsport-
coach.

DSD OSC DSD OSC, MO 
PBS Haven 
SB Vastgoedbedrijf

Scholen. De Schoor, combinatie-
functionarissen, sport- en 
cultuurorganisaties

DSD OSC

102 Up2Work: voorkomen van schooluitval en vergroten 
kansen op het behalen van een VMBO-diploma en het 
succesvol voortzetten op MBO-stage/werkcarrière 
 
(inventarisatie van projecten gericht op het tegengaan van 
voortijdig schoolverlaten)

Q1, 2, 3, 4 
Bevorderen van een actieve leefstijl; 
Vergroten ontwikkelkansen van deze doelgroep; 
Ontdekken van persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en 
interesses; 
Bijdragen van verbetering sfeer in winkelcentrum en de 
wijk; 
Verbeteren imago school en haar leerlingen.

DSD MO (project 
Armoede)

DSD MO, OSC Partners in Werk & Opleiding, De 
Schoor, de Meergronden, 
buurtsportcoach, politie, GGD, 
VBMO T- leerlingen uit leerjaar 2 
en 3, VMBO KLB- en BB- leerlin-
gen uit jaar 2 en 3 die houding- 
en gedragsproblemen vertonen

FWO - IWA / 
DSD vanuit 
Armoedegelden

103 Kinderen in Armoede, 'Als ik later groot ben': begelei-
ding van kinderen bij toekomstige zelfredzaamheid 
(voorkomen van overerving) door het creeëen van gelijke 
kansen voor ieder kind

Q1, 2, 3, 4 
Kind ontplooit zijn/haar talenten en pakt de kansen 
waarbij: 
- de vragen en behoeften van kinderen  inzichtelijk zijn, 
- het kind en de ouders/verzorgers worden bereikt,  
- gebruik wordt gemaakt van een passend aanbod, 
-  een duurzame coalitie het aanbod vormt dat zich 

continu blijft ontwikkelen en verbeteren.

DSD MO (project 
Armoede)

DSD MO, OSC, PWI, SWT 
PBS Haven

Bureau Over/Nieuw, scholen DSD

104 In je HUM': opzetten van HUM-teams (Handen uit de 
Mouwen) met 10-14 jarigen die (op termijn) begeleid 
worden door ouders, actieve bewoners en de oudere 
jongeren die zelf zijn opgeleid. Doel is uiteindelijk meer 
eigenaarschap creëren in de diverse buurten 

Q1, 2, 3, 4 
Ontwikkelen van meer initiatieven bij jongeren, hun 
ouders; 
Koppelen van bestaande initiatieven zodat er meer 
(daad)kracht en samenwerking in de buurt ontstaat.

DSD MO (project 
Armoede) 
PBS Haven

DSD MO 
PBS Haven

PWO, maatschappelijke partners, 
bedrijven, ondernemers, scholen, 
inwoners Almere Haven

FWO - IWA 
DSD vanuit 
Armoedegelden

105 Coalitie Buitengewoon Almere: doel is enerzijds het 
terugdringen van voedseloverschot en anderzijds een 
aanbod genereren van gezond voedsel aan minima 
huishoudens in Almere Haven

Q1, 2, 3, 4 
Een community bouwen door en voor bewoners; 
Het contact dat ontstaat rondom de voedseluitwisseling 
inzetten voor verdere hulp en dienstverlening. 
Aanvullende maatregelen treffen voor de doelgroep op 
het gebied van re-integratie en armoedebestrijding 
(sociale waarde creëren door talenten te benutten, 
activering en dienstverlening). 

DSD SWT PBS Haven Maatschappelijke partners DSD vanuit 
Armoedegelden
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106 Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit Q3 
Op het niveau van de gezinnen werken we aan de 
volgende resultaten: 
- de kinderen/jongeren zijn niet of niet meer hinderlijk/ 
overlastgevend aanwezig in de wijk en komen niet met 
de politie in aanraking wegens strafbare feiten; 
- de ondersteuning aan het gezin beklijft (de ouders/
opvoeders krijgen weer regie over de opvoeding het 
reilen en zeilen van het gezin);  
- de ouders/opvoeders krijgen voldoende handvatten 
aangereikt om structurele problemen in het gezin te 
onderkennen en waar mogelijk aan te pakken; 
- als ouders/opvoeders desondanks hiertoe niet in staat 
zijn, vragen zij ondersteuning aan professional. 
 
Op het niveau van de inwoners van de gemeente Almere 
werken we het duidelijk krijgen van een bewezen 
effectieve manier van bejegening van gezinnen en 
antwoord op de vraag wat er nodig is om alle bij de 
gezinnen betrokken professionals te scholen in die 
aanpak.

GGD SBC Kabinet & Veiligheid 
DSD Beleid Jeugd & Zorg, 
SWT, teamleider 
Handhaving,  
teamleider Werk & 
Inkomen 
PBS Haven

GGD, Zorggroep Almere, politie, 
De Schoor, Vitree, Intermetzo, 
JGZ, De Waag, Windesheim

Gemeente / 
rijksgeld /  
beschikkingen 
jeugdhulp of WMO

INTERVENTIE: Beheersen instroom en verminderen woonoverlast (IWA) Maatschappelijk effect: Verbeteren leefbaarheid buurt  

107 Effectief beleid op beheersing instroom Binnenring 
 
 
 
 
 

Q3 
Actief sturen op instroom in een hoger sociaal segment 
en doorstroom huidge bewoners: 
- wijziging huurbeleid van 100% goedkoop naar 75% 
betaalbaar en 25% goedkoop. Compensatie rest van de 
stad; 
- uitwerking geven aan experimenteerprogramma's: 
'Van groot naar beter' en 'Van groot naar betaalbaar' 
voor inwomers van Almere Haven; 
- uitwerking experiment 'Tijdelijke verhuur voor starters 
op de arbeidsmarkt'; 
- effectueren werkwijze bemiddeling en begeleiding 
uitstroom uit instellingen en mensen met urgentie in 
samenwerking met corporaties en urgentiecommissie.

DSO DSO Wonen 
PBS Haven 
SBC Kabinet & Veiligheid 
SB VTH 
PZ Burgerzaken

Politie, corporaties, buurtbemid-
deling, bewindvoerders, GGD 
vangnet & advies, OGGZ, 
Veiligheidshuis 

Kabinet /  
FWO

108 Intensief sociaal beheer, helpen creëren van bewoners-
netwerken

Q2 
Stimuleren laagdrempelig contact tussen bewoners: 
- inzet studenten via Academie van de Stad,  
- in samenwerking met InKr8 treffers en cursussen 
organiseren, 
- koffiemomenten via SWT en Springlevende wijk, 
- portiekgesprekken corporaties, 
- inzet buurtambassadeurs (pilot De Wierden), 
- buurtbemiddeling via De Schoor.

PBS PBS Haven 
DSO Wonen 
DSD MO, SWT

Politie, buurtsportcoach, GGD, 
Gezondheidscentrum, InKr8, 
Academie van de Stad, 
corporaties

FWO (IWA) /  
corporaties (IWA)
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109 Preventie en vermindering overlast van personen met 
een afwijkende leefstijl

Q3 
Integrale aanpak om de leefbaarheid te verbeteren 
(1. proactie, 2. preventie, 3. preparatie, 4. repressie, 
5. nazorg) 
 
Een integraal plan uitwerken en handelen conform dat 
plan: 
- inzetten veiligheidsmanager woonoverlast bij 
hardnekkige woonoverlast situaties, 
- selecteren aan de poort: uitwerken van mogelijkheden 
voor selectieve woningtoewijzing op basis van nieuwe 
wetgeving inzake overlastgevers, ex-criminelen en 
mensen die extremistisch gedrag vertonen, 
- gedragsaanwijzing op basis van huurrecht, 
- begeleiden van kwetsbare bewoners op basis van 
intake, 
- inzetten consulent handhaving als er sprake is van niet 
vergund dan wel crimineel gedrag.

BPS SBC Kabinet & Veiligheid 
DSD Beleid Jeugd & Zorg, 
SWT, teamleider 
Handhaving 
DSO ROM

GGD, Zorggroep Almere, politie, 
De Schoor

Gemeente (IWA)

INTERVENTIE: Schoon - heel - veilig (IWA) Maatschappelijk effect: Verbeteren leefbaarheid buurt

110 Uitvoering groot onderhoud De Werven, met aandacht 
voor participatie bewoners en verbreding naar sociale 
aanpak waar relevant

Start informatie aan bewoners november 2017 voor De 
Schoolwerf;  
Rozenwerf gereed april 2018; Q2 
Start Schoolwerf na april 2018; 
Start Stadswerfpark 2019; 
In verband met problemen riolering de Schoolstraat 
aanpakken; Q1 
In verband met verbouwing de Haak en bouw sporthal 
verplaatsen onderhoud Bivak naar 2019 en nemen we in 
2018 in het groot onderhoud mee: de Plaats, verbinding 
sporthal centrum en parkeerplaatsen bij de sporthal en 
de Schoolstraat; Q4 
Bewegwijzering in De Werven, vooruitlopend op alle 
bebording in Almere Haven.

SB AIB (voor GO) 
PBS (voor 
verbinding)

SB AIB 
PBS Haven 
DSD MO 
CBW Communicatie

De Schoor, de Alliantie, Ymere en 
andere partijen die projecten 
uitvoeren binnen programma 
Binnenring (lange lijst) 

SB AIB / FWO (IWA) 
/ Ymere / de 
Alliantie

111 Uitvoering groot onderhoud De Marken, met aandacht 
voor participatie bewoners, verbinding met de ontwikke-
ling in Haven. Ambitie op verduurzaming op de openbare 
ruimte voor de komende 25 jaar.

Q1, 2, 3, 4 
Aanbesteden eerste helft 2018, start GO Q4, doorlooptijd 
4 jaar; 
Bepalen zorgvuldige aanpak in samenhang en 
samenwerking met Ymere, GoedeStede, commerciële 
partners. 
Benutten mogelijkheden Sportpark De Marken, met o.a. 
ketenaanpak overgewicht (JOGG).

SB AIB  
PBS Haven 
 
 

DSD MO

SB AIB, VTH, GEO, 
Reiniging 
DSO EZ, GO 
DSD MO, OSC 
PBS Haven

Woningcorporaties, bewoners, 
ondernemers

SB

112 Impuls aan de diverse pleinen en het openbaar 
centrumgebied

Q4 
In samenhang met groot onderhoud De Werven pakken 
we aan: 
- Plaats, 
- Kerkstraat, 
- Routing vanaf sporthal Stadswerfpark – de Haak en 
Markt, 
- Openbaar gebied rondom VOMAR-locatie, 
- Openbaar gebied rondom Reedewaard.

SB SB AIB 
PBS Haven

Alliantie 
Corrosia 
BVOAH

SB                                        
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113 Verplaatsen en vernieuwen  playground ' nieuwe stijl' , 
sociaal beheer Speelhaven (tijdens openingstijden voor 
3 jaar)

Q4 
Verplaatsen en inrichten playground 'nieuwe stijl', 
sociaal beheer Speelhaven, inclusief participatietraject. 

PBS PBS Haven 
SB AIB 
DSD OSC, MO

De Schoor, buurtsportcoach, 
bewoners, ondernemers, 
gezondheidscentrum de Haak

SB AIB / DSD OSC / 
De Schoor / FWO 

114 Verbeteren kwaliteit schoon - heel - veilig Q4 
Beheer- en onderhoud niveau openbare ruimte: 
- Centrum: niveau A. Duidelijk is wat hier exact onder 
valt. Overeenstemming hierover met AIB-SR-PBS-Vast-
goed-VTH en winkelstraatmanager.  
- Looproutes van en naar het centrum: duidelijkheid 
gecreeerd over wat hier de mogelijkheden zijn. 
- Wijken rondom het centrum: inzicht in de specifieke 
plekken, aangevuld met bewonersprojecten, in 
samenwerking met AvdS en in gesrpekken met 
bewoners. 
- De Hoven: extra inzet vanuit IWA 
- De Werven: aandacht voor de hofjes die voor Groot 
onderhoud nog niet aan de beurt zijn 
- De Wierden: vasthouden niveau na groot onderhoud. 
inzet op vuil en schoonmaken met intensieve energie 
vanuit SR 
Communicatie hierover is helder en tijdig gerealiseerd 
via communicatieadviseurs van AIB en SR in 
samenspraak met gebiedscommunicatieadviseur.

SB SB AIB 
SB Reiniging

Tomingroep, corporaties, 
Academie van de Stad

SB / FWO - IWA 
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ALMERE POORT

INTERVENTIE: Energieke samenleving mogelijk maken Maatschappelijk effect: verbeteren leefbaarheid Almere Poort

115 Realisatie centrumvoorzieningen Europalaan Ontwikkeling Europalaan en gevolgen komst stadsdeel-
centum in Olypiakwartier monitoren; Q1, 2, 3, 4 
Extra impulsen geven ter bevordering van het 
economisch functioneren; Q1, 2, 3, 4 
Komst stadsdeelcentrum Olympiakwartier; 
Samen met de ondernemers de gevolgen voor de 
Europalaan bepalen. Q1

PBS Poort PBS Poort 
SB AIB, VTH 
SBC Kabinet & Veiligheid 
DSO EZ

Stichting Art Culture, Arte 
College, Ymere, de Alliantie, 
Woonmere, Winkeliersvereniging 
Europalaan

Wijkbudget / FWO

116 Realisatie centrumvoorzieningen Homerusmarkt Monitoren ontwikkeling Homerusmarkt en omgeving; 
Q1, 2, 3, 4 
Extra impulsen geven ter bevordering van het 
economisch functioneren; Q1, 2, 3, 4 
Faciliteren komst supermarkt; Q1, 2, 3, 4 
Faciliteren komst thema-/weekmarkt; Q1, 2 
Actief betrekken ondernemers. Q1, 2, 3, 4

PBS Poort PBS Poort 
DSO GO, EZ 
SB AIB, VTH

VVO Homerusmarkt, Archidev 
Homerusmarkt, Sterrenschool 
De Ruimte, De Schoor, Stad en 
Natuur

Wijkbudget / FWO

117 Monitoring sociaal-economische ontwikkeling 
Europakwartier 

Voortzetten aanpak eenoudergezinnen - gezondheid, 
financiële strategie (Tactus); Q1, 2, 3, 4 
Beter verbinden met SWT, buursportcoach, jongeren-
werk. Q1, 2, 3, 4

DSD MO PBS Poort 
DSD MO, SWT 
SBC O&S

GGD, ASG, basisscholen, 
partners zorg, welzijn en 
onderwijs, corporaties, 
De Schoor, Tactus, OHRA/nuts

Reguliere begroting 
DSD / Begroting 
Armoede DSD / 
wijkbuget

118 Tijdelijke aanjager Europalaan / Homerusmarkt Q1, 2, 3, 4 
Realiseren van tijdelijke inzet voor de voorzieningen-
clusters Homerusmarkt en Europalaan, waar het gaat 
om positiebepaling binnen het stadsdeel, een steun in 
het vergroten van de organsiatiegraad en in het mee 
helpen organiseren van marketing/branding door 
events.

PBS Poort 
DSO EZ

PBS Poort 
DSO EZ

Ondernemers, eigenaren locaties FWO

119 Cascadepark een bruisend stadspark Samen met bewoners het park zo inrichten dat het kan 
functioneren als bruisend stadspark voor heel Almere 
Poort; 
Uitvoering herijkte visie Cascadepark; 
Verdere invulling kamers met bewoners.

DSO GO PBS Poort 
DSO GO 
SB AIB, VTH, Reiniging 
DSD MO, NME

Stad en Natuur, De Schoor, 
Groenhorst Almere / Aedes, 
basisscholen, Stichting Inspiratie 
Inc., actieve bewoners, 
Speelplan, Stichting Cascade, 
verschillende ondernemers

GREX DSO / 
wijkbudget / 
Bewonerswensen 
wijkregie SB / 
Fondsen en subsidie 
/ FWO

120 Vergroting mogelijkheden tot bewegen / sporten 
Cascadepark

Q1, 2 
Realiseren van het plan dat is opgsteld samen met 
bewoners, sporters, professionals en scholen, om het 
Cascadepark beweegvriendelijker te maken.

DSD OSC DSD OSC 
PBS Poort

Buurtsportcoach, Bootcamp 
Poort, bewoners, Columbus-
school

FWO
(co-financiering)

121 Doorontwikkeling Klokhuis voor de buurt Q1, 2, 3, 4 
Het Klokhuis wordt geëxploiteerd door Stad en Natuur. 
Bewoners mogen hier buurtactiviteiten ontwikkelen, 
passend binnen de doelstellingen van het Klokhuis / 
Stad en Natuur. Doel is om het Klokhuis het centrum 
van dit stadspark te laten worden, met een zoveel 
mogelijk doorlopende programmering voor en door de 
buurt. Hiervoor is een beheerder nodig en een budget 
om deze functie goed van de grond te laten komen.

PBS Poort PBS Poort 
DSD MO, SWT 

Stad en Natuur, Stichting Open 
Klokhuis

FWO 
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122 Twee keer een Tiny Forest op braakliggende grond In het Cascadepark wordt een Tiny Forest gerealiseerd, 
als bijdrage aan een groene en gezonde stad; 
Bepalen en realiseren van een tweede locatie; 
Realiseren van dit project samen met scholen / 
educatie. 

Tactisch Team DSO GO 
PBS Poort 
SB AIB 
DSD OSC

IVN, Stad en Natuur, scholen € 30.000 Growing 
Green, 30.000 
Aanjaaggelden

123 Tijdelijke huisvesting Scouting Almere Poort De scoutingvereniging groeit zodanig dat nieuwe 
huisvesting nodig is. Een definitieve locatie in de 
Pampushout zal pas over circa 5 jaar mogelijk zijn. In 
tussenliggende tijd is tijdelijke huisvesting nodig. 
Locatie is beschikbaar. Bijdragen aan de realisatie 
hiervan.

Tactisch Team DSO GO 
DSD MO 
PBS Poort 
SB AIB

Scouting Novo Mundo, 
Aeres College

FWO

124 Stimulering bewonersinitiatieven Q1, 2, 3, 4 
Vanuit bestaande werkelijkheid (bewoners Poort zijn 
niet actiever dan in andere stadsdelen) een vernieuwde 
aanpak ontwikkelen om bewonersinitiatieven te 
stimuleren en waar nuttig en nodig ondersteunen.

PBS Poort 
SB AIB

PBS Poort 
SB AIB 
DSD MO, SWT

Stad en Natuur, onderwijs, De 
Schoor (opbouwwerk en 
ambulant jongerenwerk), VMCA, 
VvE's, andersoortige bewoners-
netwerken

Reguliere begroting 
PBS / Reguliere 
begroting DSD / 
Reguliere begroting 
SB / wijkbudget

125 Afmaken en heel houden Q1, 2, 3, 4 
'Afbouwen' bestaande wijken Poort; 
Afmaken structurele infrastructuur waar nodig;   
Bijdragen aan schoon, heel, veilig.

Tactisch Team PBS Poort (ook 
veiligheidsmanager) 
DSO GO 
SB AIB, VTH 
SBC Kabinet & Veiligheid

Aannemers, corporaties 
(beheerders), politie, De Schoor, 
alle bewoners en ondernemers 
Poort

Reguliere begroting 
DSO / Reguliere 
begroting SB

126 Breed verkeersonderzoek Q1, 2 
Uit de mini-wijkpeiling, het focusgesprek en andere 
contacten met bewoners en bezoekers van Poort blijkt 
dat verkeer en parkeren op meerdere punten knelt. Een 
breed onderzoek naar verkeer in Poort, i.c. parkeerpro-
blemen (ook rond scholen), relatie tot kavelpaspoorten, 
hard rijden, gevaarlijke verkeerssituaties en filevorming 
bij verlaten van Poort; 
Waar nuttig worden delen (zoals parkeren rond scholen) 
breder getrokken dan enkel Poort.

DSO GO SB AIB, VTH 
PBS Poort 
DSO GO

FWO

127 Leren van Poort West Q1, 2, 3, 4 
In nieuw te ontwikkelen gebieden rekening houden met 
de lessen uit Poort West. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
verkeers- en parkeerproblematiek, de organische 
ontwikkeling, handhaving rond kavelpaspoorten.

Tactisch Team DSO GO 
SB AIB 
PBS Poort 
DSD MO

Scholen, ondernemers, 
bewoners(netwerken)

Budgetneutraal
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