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Programmaplan 
Wijkgericht Werken 2015-2019
De Almeerse Aanpak



Voorwoord
De Almeerse aanpak

Almere bruist van de initiatieven. Genomen door bewoners, ondernemers en 
instituties. Denk aan particuliere eigenaren die zelf of samen met anderen hun 
eigen woning bouwen. Bewoners die het Cascadepark inrichten of de openbare 
ruimte in de Hoekwierde (Almere Haven) beheren. De leden van De Groene 
Reus die samen een duurzame energiecoöperatie vormen. Een glastuinbouwer 
die zijn rozenkwekerij getransformeerd heeft tot ‘Onze volkstuinen onder glas’, 
waardoor leerlingen, maar ook gezinnen uit de Molenbuurt en restaurant 
Bakboord daar tuinieren en met andere ondernemers vervolginitiatieven nemen. 
Mooie voorbeelden van een veranderende stad.

Almere is in de afgelopen drie decennia vooral een stad geweest die door 
instituties gepland en gemaakt is. Maar sinds een paar jaar voltrekken zich 
in het huidige Almere twee nieuwe bewegingen; de samenleving begint 
zich anders op te stellen en tegelijkertijd geldt hetzelfde voor de instituties. 
Bewoners en ondernemers vragen én nemen, letterlijk en figuurlijk, de ruimte 
om het zelf te doen. Een dynamiek die door bewoners zelf is aangeduid als 
‘het nieuwe pionieren’. De instituties, ofwel de gemeente en andere lokale 
partners, herpositioneren zich eveneens. Zij willen graag ruimte geven aan die 
toenemende initiatieven uit de stad zelf. Zo ontstaat er binnen die ‘geplande 
en gemaakte stad’ een ‘spontane en veranderlijke’ samenleving. Een uiterst 
boeiende en krachtige ontwikkeling in een stad die het imago heeft van “eeuwig 
jong” en die tegelijkertijd inmiddels volwassen geworden is. 

Dat zien we terug in tal van kleinere, maar ook hele grote initiatieven en 
samenwerkingsverbanden. Zo zorgen ondernemers, bewoners, beleggers en 
de onderwijs- en culturele instellingen in Almere Centrum er samen met de 
gemeente Almere voor dat de Floriade en Almere Centrum optimaal van elkaar 
profiteren voor, tijdens en na de wereldtuinbouwtentoonstelling. Ook op sociaal 
gebied is de samenwerking tussen instellingen en bewoners van essentieel 
belang. Mede naar aanleiding van de extra taken die de gemeente erbij heeft 
gekregen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en 
werk en inkomen (de drie zogenoemde decentralisaties). Op de langere termijn 
formuleert de gemeente, samen met lokale partners en andere overheden zoals 
het Rijk, ruimtelijke kaders via de structuurvisie Almere en de Langetermijn 
Investeringsstrategie, waarbinnen juist initiatieven van Almeerders kunnen en 
zullen floreren. 

In de dagelijkse praktijk zien wij nu al vele vormen van samenwerken; 
bewoners onderling, ondernemers die elkaar opzoeken, bewoners samen 
met ondernemers of met lokale partners en/of de gemeente, maar ook de 
gemeente samen met lokale partners. In deze samenwerkingsverbanden 
doet de gemeente wat nodig is, maar laat ook aan de stad wat mogelijk is. De 
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gemeente trekt hierbij samen op, vertrouwt op de kracht van Almeerders en 
lokale partners en probeert zo alert mogelijk in te spelen op dat wat er leeft in de 
samenleving.  De vraagstukken van Almeerders staan voorop en de werkwijze 
is hier dienstbaar aan. 

In dit programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 neemt de gemeente 
positie in. Het zet de koers van ‘samen met de stad’  zoals in de afgelopen jaren 
is ingezet, voort. Het versnelt dit proces waar mogelijk, vanuit een vertrouwen 
in de kracht van de stad en reagerend op initiatieven die Almeerders nemen en 
vragen die zij stellen. Niet voor niets spreekt men in Almere over ‘mensen maken 
de stad’. De lessen die uit de ervaringen met het wijkgericht werken, zelfbeheer, 
excellent gastheerschap, het frontlijnwerken en zelfbouw in de afgelopen jaren 
getrokken zijn, vormen de basis voor het wijkgerichte werken in de komende 
jaren..: de Almeerse Aanpak. 

Henk Mulder, 
portefeuillehouder Ruimte, Wonen en Wijken



COLOFON

ProgrammaBureau Stad
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Wat beweegt ons

“(…) De coalitie heeft een gezamenlijke 
kernopgave: wij willen meer samen met 
Almeerders optrekken. In dit akkoord wordt daar 
herhaaldelijk naar verwezen. Wij willen inspelen 
op de ‘eigen kracht’ van mensen en de dynamiek 
in de stad. Wezenlijke wegwijzers zijn hierbij de 
waarden die de coalitiepartijen inspireren en die 
hen binden. 

Meer dan ooit leeft de wens samen met de 
inwoners van Almere onze stad verder tot bloei 
te brengen op basis van vertrouwen, respect en 
gelijkwaardigheid: dat zijn onze waarden. Dit alles 
vraagt naar het oordeel van deze coalitie een 
overheid die dienstbaarheid en ambitie hand in 
hand laten gaan. Een overheid ook die naast en 
niet boven de inwoners staat. Wij realiseren ons 
dat er geen blauwdruk ligt om deze ambitie op 
stel en sprong uit te voeren. Wij zijn vastbesloten 
de door ons beoogde cultuuromslag tot stand 
te brengen. Wij zijn ons ervan bewust dat we 
een weg inslaan die ons stap voor stap bij ons 
doel moet brengen: een stad met meer ruimte 
voor inwoners en een compacte, hoogwaardige 
overheidsorganisatie. Een gemeente die werkt 
in het verlengde van het adagium ‘loslaten als 
het kan en sturen wanneer het nodig is’, zoals 
dat door de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) is geformuleerd. Een 
overheid dus die waar mogelijk ‘tot steun’ is en 
die niet loslaat of wegkijkt als inwoners echt hulp 
nodig hebben. Bij deze doelstelling past een 
open coalitieakkoord. Open voor de inwoners en 
ook voor de gehele gemeenteraad.”
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Focus in de wijk 
Met dit programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 wordt uitwerking 
gegeven aan de afspraak ‘Focus in de wijk’ uit het Coalitieakkoord Almere 2014-
2018 ‘De kracht van de stad’. Het programmaplan staat niet op zichzelf. De 
beschreven werkwijze  past in een bredere beweging, sluit aan op en vormt een 
uitwerking van respectievelijk de visie Dienstverlening (2014) en de resultaten 
van het gemeentelijk organisatieontwikkeltraject De Blikopener (2014). 
De beschreven werkwijze wijkgericht werken in dit programmaplan vormt het 
algemene kader van waaruit het gebiedsgerichte werken de komende jaren 
wordt ingevuld. Tevens biedt dit kader aanknopingspunten voor bestuurlijke 
vernieuwing.
Met onderhavig programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 zet de gemeente 
de koers uit voor de komende jaren. Inhoudelijk sluit het programmaplan 
aan bij de opgaven vanuit de beleidsdiensten, maatschappelijke partners en 
marktpartijen. Het programmaplan is gebaseerd op een gerichte, integrale 
afweging en keuzes met betrekking inzet mensen en middelen. Er worden 
verbindingen gelegd met andere domeinen.

Actieprogramma Veiligheid 2015-2018
In de negen focusgebieden kunnen ook veiligheidsvraagstukken aan de orde 
zijn, zoals woninginbraken, woonoverlast of jeugdproblematiek. Waar mogelijk 
worden deze integraal aangepakt waarbij, rekening houdend met de specifieke 
opgaven die er in wijken en buurten zijn, ook zaken als de kwaliteit van de 
openbare ruimte en sociaaleconomische problematiek worden betrokken. Er 
vindt in deze een nauwe afstemming plaats met het Actieprogramma Veiligheid 
2015-2018. Aanpak van veiligheidsproblematiek in een focusgebied wordt 
opgenomen in het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan en sluit daarbij aan bij 
het jaarplan veiligheid.

Kadernota ‘Doen wat nodig is’
In het programmaplan wordt veel aandacht besteed aan de sociaal 
maatschappelijke context en vraagstukken in de wijken. Er is daarbij nauwe 
aansluiting gezocht bij de kadernota “Doen wat nodig is”. Het startpunt daarbij 
zijn de mogelijkheden en talenten van mensen en hun vermogen om zelf hun 
problemen op te lossen. Stimuleren van eigen initiatief en burgerkracht. Daarbij 
is er aandacht voor mensen in een kwetsbare positie; zij moeten ook kunnen 
participeren. Het samen met bewoners  op zoek gaan naar de ‘vraag achter 
de vraag’ is daarbij niet alleen  efficiënt, maar leidt ook tot betere kwaliteit en 
resultaten. 

Nota “Beheer”
Het programmaplan Wijkgericht Werken raakt ook het beheer van de 
openbare ruimte. Er is bij de uitwerking ervan nauwe samenwerking gezocht 
met en aansluiting gezocht bij de nota beheer, waar juist gekeken wordt naar 
besparingsmaatregelen om het verschil tussen beschikbaar budget en benodigd 
budget voor het beheer van de openbare ruimte in evenwicht te brengen.

Inleiding
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Growing Green City
Growing Green City staat voor de beweging in de samenleving die het leven 
in de stad in alle opzichten duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maakt.  
Zowel grootschaligestedelijke  initiatieven als het up-cycle perron, stad zonder 
afval, energie werkt, duurzaamheid, , stadslandbouw, maar juist ook de vele 
kleinschalige initiatieven uit de stad en de wijk zelf, zoals de schooltuinen, 
buurtmoestuinen, ruiltuinen, vergroening van gevels, zelfbeheer, parkonderhoud, 
etc. Het is weliswaar door de gemeente in gang gezet op weg naar de Floriade, 
maar inmiddels  uitgegroeid tot een beweging waar de stad meer zelf in de lead 
is. Daarmee ook een belangrijk thema bij het wijkgerichte werken. Zowel in de 
algemene werkwijze (ruimte aan initiatieven uit de stad zelf en eigenaarschap) 
als in de focusgebieden (bijvoorbeeld in Almere Buiten en Centrumrand West) 
Vanuit de gemeente worden deze kleinschalige initiatieven ondersteund met 
bijdragen vanuit het wijkbudget. Om deze beweging kracht bij te zetten bestaat 
de mogelijkheid om hier ook een deel van de aanjaaggelden op in te zetten.

Leeswijzer
Het Programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk 1 staat de Almeerse Aanpak centraal, ofwel de manier waarop 
de gemeente, bewoners, ondernemers en vele lokale partners in de afgelopen 
jaren samen gewerkt hebben aan opgaven en kansen in de stad en de 
samenleving en hoe deze aanpak de komende jaar wordt geïntensiveerd. Wat 
dit betekent voor de gemeente – college van B&W, gemeenteraad en ambtelijke 
organisatie – staat omschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de negen 
focusgebieden met hun strategische interventies benoemd. Dit zijn gebieden 
in de stad die vanuit de gemeente een extra en gezamenlijk nodig hebben in 
de komende jaren. Ofwel vanwege kwetsbare ontwikkelingen, ofwel vanwege 
kansen waarvan de gehele stad kan profiteren, ofwel vanwege het gegeven 
dat in gebieden in de afgelopen jaren extra en gezamenlijk beleid is ingezet en 
dit de verantwoordelijkheid oproept om het goed af te maken. De financiering 
van dit programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 en de monitoring 
en verantwoording van het voorgesteld beleid worden respectievelijk in 
hoofdstukken 4 en 5 beschreven.  
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In dit programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 staan de verhouding Almeerder 
– gemeente en de vraagstukken die spelen in de stad centraal. Dit alles vanuit het 
perspectief van een veranderende stad en samenleving, waarbij mensen steeds meer zelf 
het voortouw nemen. In dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan en wordt aangegeven 
wat de essentie van het wijkgericht werken is voor de komende jaren.

De veranderende en initiatiefrijke  stad 
Almere is ooit op de tekentafel bedacht en gemaakt, wat zich tekent in de planmatige 
opzet van de stad. Inmiddels ‘maken’ steeds meer Almeerders zelf hun stad. Wanneer 
de Almeerder spreekt over de kwaliteiten van de stad wordt vaak het ondernemende en 
pionierende karakter genoemd, gericht op het verbeteren van het eigen perspectief, maar 
ook maatschappelijk of ideëel georiënteerd. Het pionieren en ondernemen zit in de genen 
van de stad. 

Dit uit zich bijvoorbeeld in het particulier opdrachtgeverschap: het voor eigen rekening 
en risico bouwen van een eigen huis. Nergens in Nederland is het aandeel zelfbouwers 
zo hoog als in Almere. Sinds 2007 zijn meer dan 1.500 kavels verkocht en ontwikkeld. 
En met de steun van een aantal lokale partners worden ook Almeerders met een kleine 
beurs in de gelegenheid gesteld hun eigen droomhuis te bouwen. Maar het uit zich ook 
in het aantal ZZP’ers, dat nergens in Nederland zo hoog is als in Almere. Veel Almeerders 
staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  In het 
maatschappelijk ondernemerschap is een trend te ontwaren dat vele Almeerders actief zijn 
als mantelzorger, in het verenigingsleven of via sport (zoals de Playground in Stedenwijk). 
In buurten en wijken zijn Almeerders volop actief op school, in buurtontmoetingscentra als 
het Wierdendok, de Inloop of het Bouwmeesterhuis of bij medebewoners thuis. Opvallend 
is dat ondernemers en bewoners samen met lokale partners en de gemeente steeds meer 
slimme verbindingen weten te leggen tussen commercieel, maatschappelijk, cultureel en 
ideëel ondernemerschap.

Waar in de geplande stad royaal veel groen en openbare ruimte is bedacht,  ingericht en 
beheerd, zien wij nu steeds meer Almeerders de inrichting en zorg over de buitenruimte en 
het groen op zich nemen. Initiatieven zoals van de Bosrandwerkgroep en het experiment 
zelfbeheer in de Hoekwierde ontplooien zich in de stad. De belangstelling voor vele vormen 
van vergroening, veelal gekoppeld aan educatie, ontspanning, natuur en voedselproductie, 
groeit razendsnel. Zowel binnen als buiten Almere zijn het natuurbelevingscentrum De 
Oostvaarders en stadslandgoed De Kemphaan inmiddels een begrip, mede dankzij een 
succesvolle samenwerking tussen lokale partners, ondernemers en vrijwilligers,. Maar 
ook de dierenweide en de stadsakker in het Den Uylpark, de Buitenplaats in Almere Buiten 
en de eerste initiatieven van Almeerders in het kader van Growing Green en de Floriade, 
laten zien hoe uiteenlopende vormen van vergroening de initiatiefrijkheid van Almeerders 
aanwakkeren. 

1. Wijkgericht werken 2015-2019:  
de Almeerse Aanpak 



Deze voorbeelden tonen de drijfveren in de samenleving en de kracht van de stad. Veel 
Almeerders zijn zelf goed in staat om vorm te geven aan het wonen, hun omgeving, hun 
leven. Bewoners noemen het zelf het ‘nieuwe pionieren’. Het kenmerkt initiatiefrijk en 
ondernemend Almere en geeft de stad zijn eigen karakter en gezicht. Om dit verder tot 
wasdom te laten komen is het blijvend van belang dat de gemeente en lokale partners  
initiatieven uit en van de stad mogelijk maken. 

Ook de gemeente verandert 
Met de veranderingen in de samenleving en in stad, verandert ook de gemeente. De 
planmatige benadering van de stadsontwikkeling  wordt langzaam maar zeker  verruild 
voor een meer procesmatige aanpak. Eén waarbij initiatieven van mensen leidend zijn. 
Een stad waar ruimte wordt geboden voor individuele expressie, experimenten en die 
zich organisch kan ontwikkelen. Een gemeente die meebeweegt met de stad. De kunst 
is om een manier van gemeentelijk handelen uit te bouwen waarbij het perspectief en 
handelen van de burger – het individu – nog meer centraal staat (wat niet betekent dat 
we overal ‘ja’ op zeggen). In plaats van een overheid die gewend is om te handelen 
vanuit het collectief, zorg en systemen en die snel geneigd is om te vertrouwen op regels, 
procedures en rechtsgelijkheid.

In het Coalitieakkoord Almere 2014-2019 ‘De kracht van de stad’ wordt aangegeven dat 
de gemeente nog meer samen wil optrekken en zichzelf vooral naast en niet boven de 
Almeerders ziet staan. Om zo (gezamenlijk) het meest effectief  te kunnen inspelen op 
de dynamiek in de samenleving. Hiervoor zal de gemeente ruimte bieden waar dat kan, 
participeren in de samenleving en strategisch interveniëren waar nodig. Een compacte 
en hoogwaardige overheidsorganisatie die zowel dienstbaar is als ambitieus, staat de 
gemeente voor ogen. 
 
De gemeente is met deze cultuuromslag en organisatieveranderingen enkele jaren 
geleden gestart. Zo is bijvoorbeeld in 2006 begonnen met de eerste experimenten op 
het Van Eesterenplein. Gemeente en de woningcorporatie hebben daar, in actieve 
wisselwerking met bewoners, ondernemers, politie en welzijn, er voor gezorgd dat 
bewoners de buurt weer leefbaar en perspectiefvol ervaren. Daarna is deze intensieve en 
integrale aanpak, met de gemeente als co-partner, ingevoerd in andere gebieden waar 
de sociaaleconomische situatie onder druk staat (Bouwmeesterbuurt, De Wierden en 
Stedenwijk). In navolging van de integrale wijkaanpak en experimenten op het gebied 
van het gebiedsgerichte werken is er de afgelopen jaren een gemeentebrede beweging 
in gang gezet naar meer vraag- en gebiedsgericht werken.

De veranderende gemeente uit zich ook in het excellent gastheerschap, waarbij de 
gemeente samen met economische partners in de stad een gemeentelijk overstijgende 
dienstverlening levert in het belang van de economie, de werkgelegenheid en het imago 
van Almere.  En met ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’ is in de afgelopen jaren een geheel nieuw 
woningbouwproduct ontwikkeld, geïnspireerd op wat Almeerders willen of zouden 
willen: het letterlijk bouwen van een droomhuis en figuurlijk bouwen aan een energieke 
samenleving.  

Op dit moment bevinden we ons midden in de kanteling naar de participatiesamenleving 
en de uitvoering van de grote decentralisaties. Zij brengen een grote eigen dynamiek met 
zich mee en zijn van invloed op ons gemeentelijk handelen en het wijkgericht werken. Het 
veranderende rijksbeleid dwingt de gemeente een fundamenteel andere rol in te nemen. 
Een voorbeeld is de decentralisatie binnen het sociale domein met daarbij de vorming 
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van de wijkteams, die vanuit het principe ‘één huishouden, één plan, één aanpak’ 
bewoners ondersteunen op het gebied van zelfstandig wonen, zorg, opvoeding en 
werk. 

De opgedane ervaringen, de ingezette koers met bijbehorende cultuuromslag 
in denken en werken zal moeten worden voortgezet en geïntensiveerd om 
daadwerkelijk de kracht van de stad nog beter te ruimte te geven.

De essentie van het wijkgericht werken
Door het wijkgericht werken in afgelopen jaren hebben veel Almeerders de 
gemeente en lokale partners gevonden. De samenwerking tussen lokale partners is 
geïntensiveerd en gericht op de Almeerder. De gemeente staat aanzienlijk dichterbij 
de Almeerder dan een aantal jaren geleden. Of dit nu verloopt via het Klant Contact 
Centrum, het Excellent Gastheerschap, de wijkteams, de gebiedsteams of op 
andere manieren, de Almeerder laat merken dat de gemeente laagdrempeliger, 
dienstbaarder en persoonlijker georganiseerd is. Dat is positief en het is belangrijk 
om dit door te zetten en uit te bouwen waar nodig. De uitdaging voor de komende 
jaren is om – meer nog dan in het verleden - de leefwereld van de Almeerder als 
uitgangspunt te nemen bij ons handelen. En, écht uit te gaan van de kracht van de 
stad. Kijken hoe we daar het
beste op kunnen aansluiten, een goede partner in kunnen zijn. Waar nu nog een 
initiatief  als zelfbeheer de Hoekwierden een eenmalig experiment is, zal dit in de 
komende jaren een brede navolging krijgen en eerder vanzelfsprekend worden 
dan uitzondering.  Juist hierin zit de vernieuwing en tevens grote uitdaging van het 
wijkgericht werken voor de aankomende periode 2015-2019. 

Enerzijds gaat het dan om ruimte te geven aan initiatieven en inzet van de mensen 
en ondernemers in de wijken. Ruimte om zelf dingen op te pakken en waar mogelijk 
ook zelfs over te nemen. Meedenken en ondersteunen waar nodig, maar vooral 
ook verbindingen leggen met anderen waar dat tot meerwaarde kan leiden. Mooi 
voorbeelden zijn onder meer de buurtcorporatie in Nobelhorst en zelfbeheer in 
De Wierden. Nu nog een eenmalig experiment; een uitzondering. De komende 
jaren willen we juist deze en andere initiatieven laten uitgroeien tot een brede 
beweging in de Almeerse samenleving. Een ander voorbeeld is het stadscentrum. 
Door in te zetten op samenwerking en partners ruimte te geven in dat waar ze 
goed in zijn, is een neerwaartse spiraal omgebogen en, tegen de landelijke trend 
in, omgezet in een groeiend aantal bezoekers en positievere waardering van het 
Centrum waardoor het Centrum als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemers 
aantrekkelijker is geworden. Zo maar twee voorbeelden, voorboden van een brede 
beweging waarin partners uit de samenleving het eigenaarschap overnemen. ‘Los 
laten waar kan en steunen waar nodig’ vereist per situatie de juiste verhouding 
tussen de Almeerder en de gemeente. En deze verhouding kan gedurende het 
proces of project veranderen. Dit levert een nieuwe dynamiek in het werken op met 
nieuwe vragen bij de gemeente waarop we zullen moeten inspelen.

Anderzijds kan het ook nodig zijn om mensen en partijen juist te stimuleren, te 
activeren, met elkaar in contact te brengen, om zo tot integrale oplossingen te komen 
of kansen te benutten voor de buurt of wijk. Door nog meer dan voorheen actief te 
zijn en deel te nemen aan informele netwerken in de wijken en ruimte te bieden 
aan bewoners zelf kunnen weer nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden 
ontstaan tussen bewoners onderling. Een mooi voorbeeld hiervan is het experiment 
van de wijkaanjager. Waar tot voor kort wijkontwikkeling voornamelijk door de 
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gemeente zelf of maatschappelijke instituties gedaan werd, dagen we nu actieve 
wijkbewoners uit om zelf het initiatief te nemen, activiteiten te ontplooien en 
verbindingen tussen bewoners in de wijk tot stand te brengen, zonder bemoeienis 
van de gemeente. Daarnaast wordt ook duidelijk dat initiatief nemende Almeerders 
vaak, na verloop van tijd, behoefte hebben aan medebewoners en –ondernemers 
waarmee zij het initiatief kunnen voortzetten en borgen. De stellige indruk van 
de gemeente, lokale partners en de initiatief nemende Almeerders is dat er meer 
Almeerders zijn met ideeën en potentiële initiatieven. Het is van belang om lopende 
initiatieven goed te borgen en nieuwe initiatieven aan te boren. De kunst is om de 
aanpak overzichtelijk te houden. Misschien wel de belangrijkste les uit de afgelopen 
jaren is om weliswaar integraal te denken en te handelen, maar tegelijkertijd de 
actie ook te richten op de schaal en focus waar de aanpak het meest effectief is. 
Meestal is dit een kleinschalige interventie. Het kan dan gaan om een huishouden, 
een portiek van een wooncomplex, een deel van een plein, in bepaalde plekken 
van een stadsdeelcentrum, etcetera. ‘Klein is het nieuwe groot’. De ervaring om het 
vraagstuk en de aanpak te lokaliseren en preciseren groeit. De informatie is veelal 
aanwezig.

Als derde krijgt met de komst van de wijkteams ook het ‘frontlijnwerken’ een 
stevige impuls. Met deze werkwijze is een belangrijke stap in de cultuuromslag 
en organisatieverandering gezet. Zo krijgen we sneller en vooral praktijkgerichte 
informatie over wat er speelt en leeft in de stad. Het leidt, mede ondersteund 
door de Straatkubus-systematiek, tot vroegsignalering en andere vormen van 
verantwoording. Gebiedsteams krijgen meer ruimte bij afhandeling van initiatieven  
in de wijk. Ook zal meer ingezet worden op de ondersteuning van de frontlijners 
vanuit het stadhuis. Zo kan sneller en vooral effectiever het verschil gemaakt 
worden. Het vraagstukgericht handelen krijgt op deze wijze nog meer ruimte en 
aandacht. 

Omgaan met dilemma’s 
Wijkgericht werken vraagt van de gemeente, in wisselwerking met Almeerders 
en lokale partners, om vraagstukgericht handelen, organiseren en besturen. Dit 
klinkt logisch, maar is tegelijkertijd complex, lastig en levert soms ook dillema’s 
op. Enerzijds zit dat hem in spanningen die voort kunnen komen uit initiatieven 
uit de stad zelf, zoals bij zelfbouw, zelfbeheer of het ondersteunen van mede-
Almeerders. Dit heeft vaak te maken met het ontbreken van maatschappelijk 
draagvlak  of het onvoldoende kunnen terugvallen op andere bewoners, waardoor 
een initiatiefnemer er na verloop van tijd (bijna) alleen voor staat. Zo is bijvoorbeeld 
in de Wierden geprobeerd om het zelfbeheer van de openbare ruimte in alle delen 
van deze wijk te gaan uitvoeren. Bij nader inzien bleek dat hiervoor alleen bereidheid 
en belangstelling was in de Hoekwierde. Aan verbreding van het draagvlak en 
(professionele) ondersteuning van actieve Almeerders moet de komende jaren 
meer aandacht uitgaan. Wat de rol van de gemeente en de Almeerder hierin is, 
vraagt om nadere standpunten en praktische handvaten.  

Daarnaast zien we ook dilemma’s tussen aan de ene kant het uitvoeren van 
regulier beleid en verantwoordelijkheden van de gemeente en aan de andere 
kant de vragen uit het wijkgericht werken. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van de 
transities in het sociale domein en de behoefte aan geconcentreerde inzet vanuit 
de wijkteams in verschillende focusgebieden, of de meerjarenplanning beheer 
en onderhoud versus de behoefte vanuit de stad om in een specifiek deel van de 
wijk extra inzet te plegen op het onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook 



de schaarste aan mensen en middelen. De verslechterde financiële positie van 
zowel gemeente, corporaties, maatschappelijke partners en marktpartijen plaatst 
alle partijen voor lastige afwegingen en keuzes die ook zijn weerslag hebben in 
het wijkgerichte werken.  Het vinden van een evenwicht tussen enerzijds generiek 
beleid en specifiek vraaggericht handelen verdient aandacht. Tegelijkertijd is het 
ook een zoektocht naar en het verenigen van het beste van beide werelden (zie 
schema: Twijnstra & Gudde).

StraatKubus 
Het lichter, gerichter en preventiever werken in wijken vraagt om een goede 
informatiehuishouding. Hierbij maken we onder meer gebruik van verschillende 
informatiesystemen. Het gaat om de StraatKubus maar ook om het Veiligheids 
Informatie Systeem (VIS) en de ZorgKubus. De laatste is in ontwikkeling. 
De StraatKubus is een systeem met gegevens dat zicht biedt op wat zich afspeelt 
in de haarvaten van wijken. Wat is de dynamiek en wat vraagt om aandacht? Het 
gaat erom de angel uit trends en ontwikkelingen te halen, die later, al dan niet in 
wisselwerking met elkaar, de leefbaarheid in wijken onder druk kunnen zetten. In 
de StraatKubus kunnen gegevens op straatniveau met elkaar gecombineerd en 
gepresenteerd worden. Op basis daarvan kunnen veldwerkers, beleidsmakers en 
bestuurders met elkaar in gesprek over de vraag wat speelt waar en welke acties 
verbinden we daar aan. Een basis voor een gezamenlijke analyse om daarmee 
(ook) gerichter en eerder in te kunnen grijpen. Daarmee kunnen we inspelen op 
de dynamiek van de stad en veranderende omstandigheden in buurten en wijken.

Focusgebieden
Naast het wijkgericht werken in de gehele stad is er een specifieke aanpak in 
focusgebieden indien sprake is van multiproblematiek of een complexe opgave.  
We kiezen hier dan voor een integrale aanpak waarbij de gemeente actief het 
voortouw neemt, met  programmasturing. 
In de programmabegroting 2015 zijn de volgende focusgebieden al vastgelegd:

• Almere Haven: Binnenring Haven en Centrum Haven
• Almere Stad: Centrumrand West en Waterwijk
• Almere Centrum
• Almere Buiten: Centrum Buiten, Buitenvaart en Buurten in Buiten
• Almere Poort  



17Pr
og

ra
m

m
ap

la
n 

W
ijk

ge
ric

ht
 W

er
ke

n
Be

st
uu

rli
jk

 d
ee

l. 
Ve

rs
ie

 2
2 

ap
ril

 2
01

5

17

De keuze voor focusgebieden en per focusgebied een specifieke aanpak aan 
de hand van strategische interventies doet recht aan de verschillen in de stad, 
maar vraagt anderzijds om nog gerichter opereren van de gemeente. Immers, 
per focusgebied worden inhoudelijke domeinen als stedelijk beheer, wonen, 
onderwijs en activering zodanig op elkaar afgestemd, in wisselwerking met de inzet 
van Almeerders en lokale partners, dat het optimaal aansluit op het vraagstuk in 
het betreffende gebied. Daarnaast is een snelle doorwerking zowel ambtelijk als 
bestuurlijk van belang. Binnen de gemeente betekent dit schakelen op verschillende 
schaalniveaus: tussen domeinen, afdelingen, diensten en portefeuillehouders. 
Het is van belang om programmamanagement de eerstkomende jaren te laten 
meebewegen met nieuwe ontwikkelingen, verhoudingen en inzichten. Verschillen 
in de stad vragen van programmamanagement telkens opnieuw weer maatwerk. 
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Wijkgericht werken gaat, in belangrijke mate, uit van de vraag van Almeerders. 
Deze vraag is veelal gebieds- en contextspecifiek. Dat is eigen aan wijkgericht 
werken, maar dat roept binnen de gemeente de vraag – en soms ook de 
spanning op – hoe met verschillen omgegaan moet worden zowel in de 
organisatie, in de verantwoording als in het wekken van verwachtingen naar 
andere Almeerders. Het borgen van collectieve belangen in combinatie met 
het maken van verschillen, vraagt van de gemeente zowel een richtinggevende 
koers als wendbaarheid. 

Ofwel: wijkgericht werken vraagt om zowel een vaste koers (met duidelijkheid 
voor elke Almeerder en de gemeentelijke organisatie zelf) als om flexibiliteit in 
termen van organisatie, capaciteit, maatregelen en verantwoording (als alert 
antwoord op vragen uit de samenleving). 
Hoe hierin een evenwicht te brengen is, zonder te vervallen in een dichtheid van 
regels en procedures, zal in de periode 2015-2019 nader uitgewerkt worden. En 
omdat dit de verhouding Almeerder – gemeente – lokale partners in de kern 
raakt, zal dit nadrukkelijk in samenspraak verduidelijkt  en uitgewerkt worden.  
Dit vraagt om specifieke aandacht van zowel de gemeenteraad,  van het college 
als ook van de organisatie.

2.1 | Gemeenteraad 
Wijkgericht werken vraagt van de gemeenteraad om een kader dat houvast 
en ruimte biedt, om een cultuur die dit toestaat en om (het initiëren en volgen 
van) duidelijke afspraken over de maatschappelijke effecten, bewaken van 
het proces van participatie en minder om de concrete uitvoering. Daarnaast 
is de raad bij uitstek in staat om verbindingen te leggen tussen enerzijds het 
gemeentelijk beleid en anderzijds de bredere bewegingen in de samenleving. 
Tegelijkertijd wordt van de raad ook gevraagd om te staan voor de consequenties 
van gemaakte beleidskeuzes. Immers, in tijden van schaarste moeten keuzes 
gemaakt worden die op maatschappelijke weerstand kunnen stuiten. En 
naarmate keuzes concreter worden, worden ook de consequenties scherper 
en soms de pijn voelbaar. Juist dan is een consistente houding van de raad als 
eindstation en hoogste lokale orgaan voorwaardelijk. 

2.2 | College van B&W
Het programmaplan Wijkgericht Werken is een gemeentebreed programmaplan. 
Er is een verantwoordelijk wethouder voor het programmaplan, maar elk van de 
collegeleden is verantwoordelijk voor de inzet vanuit zijn/haar portefeuille. Het 
programmaplan is daarmee van het hele college. 
Dit  vraagt van het dagelijks bestuur onderlinge souplesse daar waar 
vraagstukken elkaar in portefeuilles overlappen. Het leggen van verbindingen 
tussen domeinen is noodzakelijk, zodat vraagstukken gericht en waar nodig 
integraal aangepakt kunnen worden. Het vraagt van het college om inspiratie, 
creativiteit en om partnerschap. Cruciaal is het bieden van vertrouwen in en 
helderheid en houvast voor de gemeentelijke organisatie en de Almeerders.  

2. Inzet van de gemeente
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2.3 | Gemeentelijke organisatie 
Wijkgericht werken doet een beroep op competenties van de gemeentelijke 
organisatie die gericht zijn op samenwerken, gewoon doen, snelheid, 
verantwoordelijkheid durven nemen en kunnen omgaan met verschillen en 
verschillende belangen. Deze professional-nieuwe-stijl, van management 
tot frontlijnwerker, moet oog hebben voor kansen en dienstbaar zijn aan het 
maatschappelijk effect zonder van te voren zelf in te vullen hoe dat effect behaald 
moet worden. Daarnaast gaat het om verbindingen leggen; binnen de gemeentelijke 
organisatie en het bestuur, met Almeerders en tussen Almeerders, de gemeente 
en lokale partners. En om nieuwsgierigheid, het combineren van ‘straatkennis’ met 
beleid, een lerende en onderzoekende houding en het stellen van de juiste vragen.

De gemeentelijke organisatie werkt op deze manier van buiten naar binnen. Het 
beleid volgt in belangrijke mate de uitvoering. Zo effectief en slim mogelijk, maatwerk 
waar nodig, waarbij zoveel als mogelijk aangesloten wordt op de energie, kracht, 
vragen en initiatieven van Almeerders. Maar de rol van initiatiefnemende overheid 
vraagt ook om een gemeentelijke organisatie die van binnen naar buiten werkt. 
Door vernieuwing te stimuleren, door veelal samen met anderen het voortouw te 
nemen om zo ook een zelfstandige bijdrage te leveren aan ‘het blijvend pionieren 
in de stad’. 
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Waar Almere tot nu toe nog ‘als nieuw’ was, zijn er langzamerhand steeds meer 
voorzieningen en plekken die toe zijn aan een volgende fase. In een aantal 
gebieden (focusgebieden) zien we een zodanige stapeling van problemen, dan 
wel bijzondere kansen, dat een gecoördineerde, extra inzet van gemeentelijke 
diensten én partners in de stad  noodzakelijk is om het toekomstperspectief 
positief te beïnvloeden of kansen te benutten.  In de programmabegroting 2015 
zijn negen focusgebieden benoemd waarvoor een integrale, gezamenlijke 
aanpak nodig is. In deze gebieden wordt extra programmasturing ingezet.

De keuze voor negen focusgebieden komt voort uit continue gesprekken met 
Almeerders en lokale partners, uit analyses als de wijkpeiling en de straatkubus 
die wijzen op kwetsbaarheden en kansen en uit de verantwoordelijkheid voor 
het afmaken van eerder ingezet beleid. Daarnaast komt de keuze voor gebieden 
voort uit vraagstukken die zich in Almere in de nabije toekomst voordoen 
(bijvoorbeeld vergrijzing), waar gezamenlijk experimenteerruimte voor gezocht 
wordt om te bezien hoe het beste met deze vraagstukken omgegaan kan 
worden . 
Hoewel elk focusgebied een specifieke aanleiding, andere vraagstukken en 
andere aanpak kent, zijn de focusgebieden te onderscheiden naar vier thema’s:

Centra
Almere kent drie nogal verschillende centra. Almere Centrum voor de stad en de 
regio en de drie stadsdeelcentra van Almere Buiten en Haven en Poort (nog in 
ontwikkeling). De gemeenschappelijke opgave voor deze drie focusgebieden is 
om de concurrentiepositie te versterken, de multifunctionaliteit te behouden en 
waar mogelijk zelfs uit te breiden en het verblijfsklimaat te vergroten. Gezien het 
belang van deze drie centra voor alle Almeerders, hun onderlinge samenhang 
en afhankelijkheid, substantiële veranderingen (deels voorzien, maar deels 
ook nog onvoorzien) in de detailhandel, maar ook nieuwe kansen voor de drie 
centra, is aandacht voor deze drie focusgebieden nodig. 

Bijzondere aanleiding…stad van experimenten
Almere heeft innovatie hoog in het vaandel. Niet voor niets noemde de 
gemeenteraad Almere ‘Stad van experimenten’. Op vele plekken in de stad 
vinden experimenten plaats. Denk aan het Woningbouwatelier, experimenten 
op het gebied van Growing Green City (energizing, feeding, greening en 
healthying) in het kader van de Floriade of een bredere toepassing van het 
bestemmingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Soms samen met 
de gemeente, soms met andere overheden en lokale partners, maar vaak ook 
zelfstandig. Drie experimenten worden in dit programmaplan aangewezen 
als focusgebied: Almere Poort, Buitenvaart en Waterwijk. Hier vinden immers 
experimenten plaats die aansluiten bij de ambities van het gemeentebestuur 
zoals: opbouw van nieuwe netwerken en energieke samenleving; verduurzaming 
en zelfstandigheid voor senioren; preventief werken. Dit alles vraagt om een 
wijkgerichte aanpak. Genoemde experimenten zullen in de komende jaren 
belangrijke inzichten en ervaringen opleveren ten bate van veel Almeerders. 

3. Focusgebieden



Samenhang met Structuurvisie en Lange 
termijn Investeringsstrategie (LISA)
Het programmaplan Wijkgericht Werken 
staat in nauwe verbinding met de nieuw op te 
stellen Structuurvisie, Fonds Verstedelijking 
Almere en het LISA. 

De organisch & adaptieve sturingsfilosofie 
vanuit deze structuurvisie vertaalt zich 
in dit programmaplan. Tevens vormt 
de meerkernige stedelijke ontwikkeling 
als vertrekpunt van de structuurvisie de 
basis voor de voorgestelde aanpak in de 
focusgebieden.

De ‘fasering/tempi’ uit de structuurvisie 
vertaalt zich als volgt in het programmaplan: 

•	 korte	 termijn (continue). Almere kiest 
er voor de ideeën van burgers en 
ondernemers uitgangspunt te maken 
voor de verdere ontwikkeling van de stad: 
programmaplannen;

•	 middellange	 termijn	 (5-10 jaar). Almere 
werkt samen met andere partijen aan 
de versterking van de  hoofdstructuur. 
Dit gebeurt via diverse strategische 
ruimtelijke ingrepen (LISA, MIPA);

•	 lange	 termijn (20+). Almere legt de 
ruimtelijke hoofdstructuur via de 
Structuurvisie Almere vast waarbinnen 
alle ruimte is voor initiatieven en projecten.

Eén thema lichten we eruit: de verandering van de Almeerse bevolking
Almere heeft als nieuwe stad te maken met schoksgewijze demografische 
veranderingen. Was de stad in aanvang vooral een stad van jonge gezinnen, 
de komende jaren zien we een sterke toename van het aantal 65-plussers. 
Bijzonder is dat deze vergrijzing zich de komende jaren in Almere veel sterker 
zal manifesteren dan elders in het land.  Zo willen we (als overheid) mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig laten blijven wonen, het liefste ook nog eens in 
hun eigen huis. Gelukkig is de realiteit dat de meeste mensen op hun 65ste 
nog heel veel gezonde jaren voor de boeg hebben en prima in staat zijn om 
voor zichzelf te zorgen.  Tegelijkertijd zien we dat met de toename van oudere 
leeftijdsgroepen ook de behoefte aan andere woningen, voorzieningen en 
vormen van zorg verandert en zal toenemen.  Een woonbehoefte waaraan we 
als stad niet alleen tegemoet kunnen komen door te bouwen in uitleggebieden. 
Immers veel ouderen willen ook graag blijven wonen in hun wijk.Het start 
met het onderkennen dat Almere en haar inwoners in een nieuwe situatie zijn 
aangekomen en dat dit leidt tot een, voor deze stad, toch heel nieuwe opgave:
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Het blijven wonen in de wijk – “(ver)nieuwbouw voor de buurt” – dient zich aan 
op de agenda . Het zal zichtbaar worden in de structuur van de stad en het 
(her)bestemmen van gebieden, locaties of gebouwen. Maar kan dit ook? Dit 
vraagt om een zorgvuldige afweging. Keer op keer, plek voor plek en opgave 
voor opgave zullen gemeente, inwoners en ondernemers in samenspraak met 
elkaar moeten kijken hoe bestaande kwaliteiten en nieuwe behoeften hand in 
hand kunnen gaan. 
Het is een thema dat de  komende jaren in rap tempo op de stad afkomt en 
waar we ons nu al in moeten verdiepen. We leren van andere steden, en starten 
met experimenten. Zo gaan we in Waterwijk met bewoners, maatschappelijke 
partners en corporaties, onderzoeken welke vragen er leven, wat ouderen 
prima zelf kunnen regelen, welke kansen zich in de wijk zelf voordoen en welke 
initiatieven we nu moeten nemen Ook elders in de stad zullen we met behulp 
van de aanjaaggelden initiatieven op dit thema ondersteunen.
 
Verbetering sociaaleconomische positie bewoners en buurten
In twee samengestelde focusgebieden, Centrumrand Almere Stad en 
Binnenring Almere Haven, verkeren bewoners en buurten in een kwetsbare 
positie waardoor er onvoldoende perspectief is op het aanwenden van hun 
eigen kracht en ondersteuning nodig is. De gemeenschappelijke opgave in 
deze twee focusgebieden is om achterstanden bij bewoners en in buurten weg 
te nemen, te voorkomen dat dit proces zich voortzet (of zelfs uitbreidt) en te 
zorgen dat bewoners (al dan niet met blijvende ondersteuning) in hun eigen 
kracht komen. De ervaring uit buurten waar deze extra aandacht en inzet al 
langer loopt (zie vierde thema) leert enerzijds dat dit een proces van langere 
adem is, anderzijds de keer ten goede dankzij ondersteuning van de gemeente, 
lokale partners en bewoners en ondernemers zelf te maken is. 

Afronden en warme overdracht
In Buurten Almere Buiten zorgt de extra aandacht en inzet uit de afgelopen 
jaren ervoor dat het programmamanagement kan worden afgebouwd en 
borging van de bereikte maatschappelijke resultaten kan plaats vinden door te 
zorgen voor reguliere aandacht. Terecht dat bewoners, ondernemers en lokale 
partners vragen om een gemeente die ook ‘afmaakt’. De gemeente ziet het als 
haar verantwoordelijkheid om in dit focusgebied te zorgen voor een warme 
overdracht naar specifieke partijen en/of diensten. 

Ordening van focusgebieden naar Stadsdeel
Voor de leesbaarheid zijn de focusgebieden hierna niet per thema, maar per 
stadsdeel gegroepeerd. De beschrijving van elk focusgebied kent een identieke 
opbouw: 

• de huidige situatie;
• de vraagstukken die er spelen;
• de gezamenlijke (strategische) interventies en 
• gemeentelijke inzet vanuit de verschillende beleidsvelden van waaruit de 

gemeente de komende jaren samen met de lokale partners tot een integrale, 
programmatische aanpak wil komen.

We geven hiermee antwoord op de vragen als: wat willen we bereiken, waar 
zetten we op in en wat heeft het focusgebied de komende jaren nodig? Van 
elk focusgebied is, separaat, een uitgebreid katern beschikbaar met een 
SWOT-analyse, programmadoelen en specifieke speerpunten. Na accordering 
van onderhavig Programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 zal voor elk 
focusgebied een jaarlijks uitvoeringsplan worden opgesteld. 



Almere Centrum
Centra

Centrum Almere Haven
Centra

Almere Poort
Experimenten

Binnenring Almere Haven
Sociaal-economische positieverbetering 

Centrumrand Almere Stad
Sociaal-economische positieverbetering 
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Centrum Almere Buiten
Centra

Buitenvaart
Experimenten

Waterwijk
Experimenten

Buurten Almere Buiten
Afronding en warme overdracht

Buurten Almere Buiten
Afronding en warme overdracht

Focusgebieden
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Centrum Almere Haven
Doorontwikkelen tot attractief stadsdeelcentrum

Centrum
Almere Haven 

Doorontwikkelen tot 
attractief 

stadsdeelcentrum

Aantrekkelijk winkelaanbod/natuurlijke looproute

Versterking toeristisch pro el

Verlevendiging kuststrook

Bereikbaarheid

Uitnodigend openbaar gebied

erontwikkeling De ulk

erontwikkeling Corrosia 

Woonafspraken De Wierden/

De Laren 

Situatie 2015
Centrum Haven is met specialistische winkels en de horeca in de Havenkom 
een trekpleister van Haven, maar staat onder druk. De branchering wordt steeds 
eenzijdiger en ook is sprake van (verborgen) leegstand van bedrijfsonroerend 
goed.  Kijkend naar de structuur van het winkelgebied valt op dat met name de 
noordelijke ‘halter’ – de Brink – minder winkelend publiek trekt dan de zuidelijke 
halter, de Havenkom.  De looproute in het centrum is daarmee niet in evenwicht, 
en vraagt om goede spreiding van gevarieerde winkels.
De Havenkom functioneert al als een belangrijke trekker voor het 
stadsdeelcentrum, tegelijkertijd is nog veel mogelijk op het gebied van 
gastheerschap en verlevendiging.  Ook de kuststrook tussen Havenkom en 
surfstrandje komt onvoldoende uit de verf als recreatie- en/of manifestatiezone. 
Tegelijkertijd dienen zich ook kansen aan in en rondom het centrum: de 
afgeronde herontwikkeling van de Hulk, de verbouwing van Corrosia, de komst 
van een buitenpoli van het Flevoziekenhuis, het nabijgelegen Stadswerfpark 
met trekkers als Speelhaven, de sporthal en de Playground en de toeristische 
potentie van de Havenkom. 

Vraagstukken    
Verschillende speerpunten kunnen bijdragen aan de gewenste groei van het 
aantal bezoekers. 
• Ook nu zijn de specialistische winkels de trekkers van het centrum. Een 

toename hiervan kan bijdragen aan meer bezoekers en een nog sterker 
profiel van het centrum. 



• Leegstaande panden maken een gebied onaantrekkelijk. Het toevoegen van 
voorzieningen kan bijdragen aan meer bezoekers. Daarom zetten we in op 
het tegengaan van leegstand.

• Tegelijkertijd zien we dat bepaalde delen van het centrum veel drukker 
bezocht worden dan andere delen. Dit willen we meer in balans brengen, 
door te werken aan een natuurlijke looproute door het centrum zodat 
bezoekers langer in het centrum blijven. Een goede aansluiting tussen de 
Havenkom en achterliggende winkelstraten bijvoorbeeld is essentieel. 

• Qua ontwikkeling valt veel te halen bij het verlevendigen van de kuststrook 
tussen de Havenkom en het surfstrandje.  Met sport- of recreatieve 
programmering en/of bebouwing krijgt  het toeristisch profiel van Haven een 
impuls. 

• Zowel voor centrum als kustzone geldt dat doorontwikkeling alleen succesvol 
kan zijn in nauwe samenspraak met commerciële en maatschappelijke 
partners en bewoners. 

• Het openbaar gebied speelt uiteraard ook een belangrijke rol: een kwalitatief 
goed en uitnodigend openbaar gebied is van belang om mensen met plezier 
naar een winkelgebied te trekken. 

• Een andere relevante randvoorwaarde is de bereikbaarheid en vindbaarheid 
van voorzieningen in het centrum, mede voorwaarde voor Haven als 
toeristische trekpleister. 

Strategische interventies  
• Om een attractief stadsdeelcentrum te blijven, zal een ruimtelijk 

economische visie ontwikkeld moeten worden met bijzondere aandacht 
voor bovengenoemde vraagstukken. Dat vergt een traject met de diverse 
belanghebbenden zoals de vastgoedeigenaren, winkeliersvereniging, 
Corrosia, Zorggroep en scholengemeenschap De Meergronden. 

• Met het verlevendigen van de kuststrook gaan we na welke programmering 
en/of bebouwing een meerwaarde voor deze locatie is, en hoe de 
markt daarop in kan spelen. Belangrijke randvoorwaarde is onder meer 
de recreatieve vraag vanuit Haven en Almere. Indien nodig wordt het 
bestemmingsplan hierop aangepast. 

Gemeentelijke inzet   
De (strategische) interventies vragen een gecoördineerde gemeentelijke inzet 
om vervolgens samen met externe stakeholders het verschil te maken:

Ruimtelijke en vastgoedontwikkeling
• voor het centrum van Haven ontwikkelen we een gezamenlijke ruimtelijk-

economische visie, met aandacht voor branchering, potentiele nieuwe 
routes en/of herontwikkeling  (2015)

• monitoren en faciliteren van het voornemen voor herontwikkeling supermarkt 
in samenhang met de omgeving  (2015)

• mogelijke verbeteringen van bereikbaarheid of routing/vindbaarheid van en 
in centrum  (2015 e.v.)

• voorbereiden en realiseren nieuwe sporthal in Stadswerfpark en vormgeven 
consultatie Havenaren (2015 - 2017)

• waar nodig herbestemmen maatschappelijk vastgoed (2015 e.v.)
• waar mogelijk toevoegen woningen voor senioren, evt. gecombineerd met 

zorg (2015-2018)
• aanpassen bestemmingsplan als initiatieven op de strook tussen Havenkom 

en strand daarom vragen (2015-2018)
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Beheer
• impuls aan de diverse pleinen  in het centrum qua inrichting en/of 

vormgeving conform afspraken in het reguliere centrumoverleg (2015 e.v.) 
en centrumvisie

• plan voor ontwikkeling of gebruik/programmering van openbare ruimte 
tussen Havenkom en strand, manifestatieterrein (2015)

Samenwerking
• voor zowel de geschetste visie op het centrum als meer concrete acties op de 

diverse pleinen, is een gezamenlijk traject met de belangrijkste stakeholders 
in het centrum essentieel (vastgoedeigenaren, winkeliers, onderwijs en 
culturele sector etc.)
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Binnenring Almere Haven
Wonen en sociaal 

Binnenring 
Almere Haven

Verbeteren sociaal-
economische positie 
bewoners en buurt

Bevorderen (sociale) participatie en gezondheid

Armoede-aanpak

oevoegen woningen middensegment

Voorzieningen op peil

Aantrekkelijke openbare ruimte

Integrale 

Wijkaanpak

De Wierden

Situatie 2015
Uit de Wijkpeiling 2013 en gesprekken met bewoners en lokale partners blijkt 
de integrale wijkaanpak in De Wierden effect te sorteren. Zo zijn nog steeds 
veel bewoners actief, onder meer via zelfbeheer in de buitenruimte en in het 
Wierdendok. De schoolresultaten zijn, mede dankzij de activiteiten van de 
bredeschool, vooruit gegaan. De openbare ruimte ligt er weer goed bij. Het 
experiment woonruimteverdeling in de Wierden beantwoordt aan de breed 
gearticuleerde wens van bewoners om de mogelijkheid te hebben binnen de 
eigen wijk een wooncarrière te maken. Een investeringsbesluit voor het Integraal 
Kindcentrum De Laren is genomen en het ontwerp voor dit nieuwe complex is 
gereed. En de eerste woningbouwplannen, in termen van aanpak bestaande 
voorraad en nieuwbouw, zijn in voorbereiding. 
Tegelijkertijd is de sociaal-economische problematiek verbreed en speelt deze 
ook onder bewoners in het Centrum, De Werven en De Hoven – samengevat 
de binnenring. Zonder interventies zullen de trends van verarming, vergrijzing, 
verdunning (minder inwoners) en verschraling van de openbare ruimte, 
elkaar versterken. Waarbij in sommige huishoudens sprake is van stapeling 
van kritische factoren, als armoede, niet-actief zijn, hoge zorgconsumptie en 
aanverwante problematieken. 

Vraagstukken  
Voor de Binnenring Haven is het belangrijk te anticiperen op de hierboven 
geschetste dreigende trends. Samenvattend zijn de vraagstukken te scharen 
onder het verbeteren van de sociaaleconomische positie, een evenwichtiger 



bevolkingsopbouw,  het verbeteren van woon- en leefklimaat en het beter 
uitventen van de kwaliteiten van de binnenring als woongebied (samen met het 
toeristisch profiel van het centrum).
• Voor de sociaaleconomische stijging zetten we in op het tegengaan van 

armoede en schulden (zowel preventief als schuldsanering), gezonde 
leefstijlen (minder overgewicht bij kinderen) en op meer meedoen. Dat 
laatste gaat om sociale participatie, waaronder ook toeleiding naar betaald 
werk. 

• Voor meer evenwicht in de nogal eenzijdige bevolkingsopbouw van de 
Binnenring Haven is het essentieel meer huishoudens met middeninkomens 
aan te trekken. Dat is tevens de bevolkingslaag die bovengemiddeld actief is 
in (sport)verenigingen en buurtnetwerken. Naast het opvolgen van bestaande 
woningbouwafspraken, zetten we in op huisvesting van senioren in het 
centrum, dicht bij de voorzieningen. Dat laatste leidt weer tot doorstroom in 
de wijken.

• Bij het verbeteren van woon- en leefklimaat gaat het om leefbaarheid 
in brede zin: een openbare ruimte die heel en schoon is, aanpakken van 
slijtage van fysieke ruimte, buurtvoorzieningen die overeenkomen met de 
behoefte in de wijken, tegengaan van sociale overlast en het stimuleren van 
bewonersinitiatieven.

• Ondanks kritische factoren heeft (de binnenring van) Haven een aantal 
sterke kwaliteiten (kleinschaligheid, beslotenheid, centrumvoorzieningen, 
havenkom en strand) die beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht 
bij potentiele vestigers. 

Strategische interventies
Gezien de verschillen binnen dit focusgebied, kunnen de strategische 
interventies per buurt gespecificeerd worden: 
• voor de sociaaleconomische stijging willen we een gerichte en integrale achter 

de voordeur aanpak. Waar mogelijk gebruiken we andere ontwikkelingen 
of projecten als kapstok hiervoor, bijvoorbeeld  het groot onderhoud in De 
Werven. Naast het inzoomen op multiproblematieken als lage inkomens, 
schulden, werkloosheid, opvoedingsproblemen, ongezonde leefstijlen wordt 
gefocust op de actuele behoeftes en op de kracht van eigen netwerken; 

• hoewel de wettelijke mogelijkheden voor woningtoewijzing met de nieuwe 
Huisvestingswet vanaf 2015 fors zijn ingeperkt, is het belangrijk om na te gaan 
welke afspraken met corporaties in De Werven, De Hoven en het Centrum 
een vergelijkbaar effect kunnen hebben als het eerder succesvol gebleken 
Experiment Woonruimteverdeling in De Wierden. Doel is om hiermee bij te 
dragen aan meer evenwicht in de bevolkingsopbouw en daarmee ook aan 
meer draagvlak voor voorzieningen; 

• het toevoegen van seniorenwoningen en woningen in het middensegment 
is essentieel voor meer variëteit en een breder draagvlak voor 
voorzieningen. Voor De Wierden ligt de nadruk op het realiseren van de 
woningbouwafspraken met corporaties, en op geplande investeringen in 
bestaande wooncomplexen. Ook voortgang van de woningbouw en de 
uitgifte van kavels in De Laren zijn belangrijke voorwaarden; 

• tegengaan van woonoverlast is een prominent thema in het Actieprogramma 
Veiligheid 2014-2018, en dat vergt met name in de binnenring nauwe 
samenwerking om overlast van personen met een afwijkende leefstijl 
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(vervuiling, alcohol- en drugsproblemen, agressie, lawaai, psychische 
stoornissen) tegen te gaan;

• specifiek in De Werven kan ook het groot onderhoud in de openbare ruimte een 
kapstok zijn voor een integrale aanpak, waarbij naast technische noodzaak 
voor vernieuwing van en in de openbare ruimte ook maatschappelijke 
wensen en noden geagendeerd kunnen worden;

• op het niveau van het gehele stadsdeel is het goed om de sterke punten van 
Almere Haven als woongebied beter voor het voetlicht te krijgen. Daartoe zal 
een marketingstrategie worden opgesteld.

Gemeentelijke inzet
De strategische interventies vragen een gecoördineerde inzet op tenminste de 
volgende onderdelen: 

Algemeen
• Opstellen van een effectieve marketingstrategie met oog voor karakteristieke 

kenmerken van Haven als woongebied en als toeristische trekpleister (2016)

Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedontwikkeling
• Aanjagen en/of bijstellen afspraken in woningbouw (bestaand en nieuw) in 

met name De Wierden en De Laren (2015-2018)
• Afspraken met corporaties hoe te komen tot effectieve woningtoewijzing  - in 

de geest van het experiment woonruimte verdeling in De Wierden -  waar dat 
nodig is (2015)

• n kaart brengen van niet of minder functionerend maatschappelijk vastgoed 
en toetsen op haalbaarheid toevoegen woonsegmenten (2015/2016)

Sociaal
• Plan de campagne voor gerichte en integrale achter-de-voordeur aanpak met 

verschillende maatschappelijke partners, waarbij armoede hotspotaanpak 
en groot onderhoud de Werven nuttige kapstokken zijn (2015)

• Blijven inzetten op effectief tegengaan van veelvoorkomende woonoverlast 
(2015-2018)

Beheer
• Voorbereiden aanpak groot onderhoud De Werven, participatie bewoners 

daarbij en verbreding naar sociale aanpak waar relevant (2015/2016)

Samenwerking
• Voor de diverse geformuleerde doelen op het gebied van wonen is het 

bestendigen of aanhalen van de relaties met de huidige woningcorporaties 
voorwaardelijk  

• Naast de trekkersrol van de sociale wijkteams in de sociale aanpak,  vergt het 
integrale karakter nauwe afstemming met de vele sociaal-maatschappelijke 
organisaties actief in Haven
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Centrumrand Almere Stad
Integrale straataanpak 

Centrumrand 
Almere Stad

Verbeteren sociaal-
economische positie 
bewoners en buurt

(Arbeids)participatie verhogen

Schuldenproblematiek verminderen

Afname zorgconsumptie

Aanpak overgewicht en psychosociale problematiek kinderen

Ondersteunen bewonersorganisaties

Integrale Wijkaanpak

0  aanpak

Situatie 2015 
In Centrumrand Almere Stad liggen Stedenwijk, Staatsliedenwijk en 
Kruidenwijk. Het aantal huishoudens dat geen betaald werk heeft of op een 
andere wijze onvoldoende participeert in de samenleving, schulden heeft 
en een matige tot slechte gezondheid heeft, is groot. Het gaat hier veelal om 
kleine clusters van 20 tot maximaal 100 huishoudens waar een stapeling van 
problemen aanwezig is. Relatief veel jongeren verlaten in Centrumrand Almere 
Stad vroegtijdig de school zonder startkwalificatie en vinden geen werk. Veel 
bewoners voelen zich maar beperkt veilig, onder meer veroorzaakt door de 
aanwezigheid van bovengemiddeld veel overlastgevende jeugd(-groepen), 
woonoverlast, onveilige plekken en zogenoemde high impact crimes. Daar waar 
in Centrumrand Almere Stad de afgelopen jaren extra inzet is gepleegd, zoals in 
Stedenwijk en omgeving Alkmaargracht, spreken bewoners zich op voornoemde 
aspecten positiever uit. Zo blijkt uit de Wijkpeiling 2013 dat de cijfers over de 
fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen en de sociale cohesie verbeterd 
zijn en dat onveiligheidsgevoelens verbeterd zijn. Er is in het fysieke domein 
verbetering gerealiseerd onder andere door renovatie en het groot onderhoud 
–tezamen met maatschappelijke investeringen- dat is gepleegd. Daarnaast is 
er op sociaal terrein geïnvesteerd door onder andere de 40+-aanpak.  Om deze 
ingezette opwaartse lijn te continueren zetten we verder in op het verbeteren 
van de sociaaleconomische positie van bewoners en buurten. Daarmee is dit 
de belangrijkste opgave voor Centrumrand Almere Stad. 



Vraagstukken
Door de hierboven beschreven karakteristiek staat de leefbaarheid onder 
druk en zijn er zorgen over de sociaaleconomische positie van (delen van de) 
huishoudens. Onderwerpen zoals onderwijs, wonen, gezondheid en veiligheid 
vragen ook de komende jaren aandacht. Er wordt ingezet op verhoging van 
de (arbeids-)participatie, het verminderen van de schuldenproblematiek en 
de aanpak van gezondheidsproblemen. Daarmee wordt de participatie van 
Almeerders vergroot hetgeen een positief effect heeft op de leefbaarheid in de 
wijken. Uiteraard spelen de maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld de 
woningcorporaties, De Schoor, VMCA en de Zorggroep bij deze aanpak een 
grote rol. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het gaat om een proces dat een 
lange adem vergt.

Strategische interventies

Integrale Straat Aanpak (ISA)
Om de sociaaleconomische situatie van bewoners  scherper in beeld te krijgen 
en te bezien welke problemen zich op huishoudniveau voordoen is gekozen 
voor een systematische aanpak; de Integrale Straat Aanpak (ISA). Deze aanpak 
kenmerkt zich door aandacht achter de voordeur, voor de voordeur en op straat. 
Binnen de gemiddeld onder de maat scorende Centrumrand bevinden zich 
clusters van 20 tot maximaal 100 huishoudens waar sprake is van een stapeling 
van problemen. Dit vraagt om een precieze, gerichte aanpak de komende 
jaren. Zo zetten we in op samenwerking, centreren we inzet van middelen 
en menskracht om zo problemen gerichter op te lossen en de Almeerders te 
helpen samen kansen te verzilveren. Met behulp van de Straatkubus worden 
deze clusters geïnventariseerd. Het principe is gelijk aan dat van de sociale 
wijkteams. De constateringen, hulpvragen en oplossingsrichtingen uit de achter 
de voordeurcontacten zijn echter breder dan de bevoegdheden en expertise 
van dit wijkteam. Veiligheidsvraagstukken, aanpassingen in de openbare 
ruimte, onderwijs, huisvesting en werktoeleiding zijn hier voorbeelden van. 
Dit vraagt om een goed gecoördineerde inzet van gemeente, corporaties 
en maatschappelijke partners. Deze aanpak is nieuw. Niet eerder zijn we zo 
precies en kleinschalig aan de slag gegaan. In 2015 starten we met een pilot in 
twee clusters. Naar aanleiding van de opgedane ervaringen wordt de werkwijze 
verder verfijnd en uitgewerkt.

Netwerken en initiatieven
Bij de achter de voordeur aanpak ligt de focus op het individueel verder helpen. 
Netwerken daarentegen  zorgen voor het verbinden van de kracht in de wijk. We 
willen de lokale sociale netwerken verder versterken.  Zowel waar dit bijdraagt 
aan het tegengaan van sociale problematiek, met partners vanuit onderwijs, 
zorg en welzijn in een cruciale rol, als waar deze meer zelfstandig opereren en 
zo bijdragen aan het sociale weefsel in Stad.
We zetten in op het ondersteunen van (nieuwe) buurtontmoetingsplekken. In 
de openbare ruimte, in buurthuizen en op tijdelijke plekken zorgen we voor de 
basisbenodigdheden voor netwerken om zich te ontwikkelen. We ondersteunen 
(bewoners)organisaties die zich manifesteren in de wijk en zo een bijdrage 
leveren aan het leefklimaat. Door het ondersteunen van verschillende soorten 
en maten van netwerkvorming, van buurtfeest tot inspraakorgaan en het 
aanbieden van reguliere en extra programma’s in onder andere de buurthuizen 
en op de Playground wordt de buurtfunctie van deze plekken versterkt. 
Door actieve, ondernemende Almeerders uit de wijk zelf in te zetten als (wijk-)
aanjagers van initiatieven, projecten en netwerken maken we optimaal gebruik 
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van de kracht in de wijk zelf.  Vaak brengen actieve Almeerders uit de wijk een 
eigen netwerk mee en weten ze andere wegen te bewandelen dan de reguliere 
meer geïnstitutionaliseerde organisaties zoals de gemeente en haar sociale 
partners. Door deze mensen in staat te stellen een deel van hun tijd te besteden 
aan het aanjagen van initiatieven en netwerken in de wijk worden nieuwe 
doelgroepen bereikt en krijgt het sociale weefsel een boost.

Groene en gezonde verbinding
Met een focus op jeugd is de Growing Green spin-off in de Centrumrand de 
groene en gezonde verbinding. Juist in deze wijken is het extra inzetten op 
gezonde voeding, leefwijze en het (daarvoor) benutten van de groene faciliteiten 
die Almere biedt van grote waarde. Op basisscholen worden moestuinen 
gestart, in buurthuizen en in scholen worden kooklessen gegeven in hiervoor 
geschikt gemaakte keukens en sportprogramma’s met aansluiting van diëtiek 
vinden hun weg in de wijk. Een web van losse projecten wordt, door ze aan 
elkaar te verbinden, structureler en beter. Door ze te koppelen aan (bredere) 
programma’s rond sport, onderwijs en gezondheid zoals het Koggepark  ontstaat 
een zichzelf versterkend effect.

Gemeentelijke inzet
De (strategische) interventies vragen een gecoördineerde gemeentelijke inzet 
om vervolgens samen met externe stakeholders het verschil te maken:

Algemeen
• Een gecoördineerde inzet vanuit de gemeentelijke diensten via 

programmasturing in nauwe samenwerking met partners.

Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedontwikkeling
• Levensloopbestendig maken van woningen en woningruil (2015-2017).

Sociaal
• Bij het streven naar verbeteren van de sociaaleconomische positie blijven 

we inzetten op het actief makelen van werkzoekenden en aanbieders, het 
realiseren van stage- en leerwerkplekken waardoor de match van vraag en 
aanbod tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt verbeterd en verhogen we 
het aanbod van laagdrempelig werk. In het kader van het verminderen van 
de schuldenproblematiek bieden we cursussen ‘Uitkomen met je inkomen’ 
aan en verwijzen we door naar Plangroep (2015 – 2018).

• Door voorlichting te geven over een gezonde leefstijl (2015) dragen we bij 
aan het verbeteren van de gezondheid. Hierbij spelen groene en gezonde 
(bewoners)initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van sport of voeding, 
eveneens een rol. (2015 – 2018).

• Het ondersteunen van bewoners bij het nemen van maatregelen tegen 
inbraak.

Beheer
• Per plek samen met bewoners in kaart brengen meest gemiste voorzieningen 

waarna er gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen (2015 ).
• Het aantal onveilige plekken verminderen door ze, samen met bewoners, in 

kaart te brengen en aan te pakken door fysieke maatregelen en/of afspraken 
met hangende jeugd (2015).

• Binnen en aansluitend op (groot) onderhoud bewoners meer betrekken bij 
hun woonomgeving (2015 – 2018).

• Instandhouden van ontmoetingsplekken.
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Samenwerking 
• Partnerschap. Het inhoudelijk samenbrengen van strategische partners in 

de wijk. Het kennen en delen van elkaars agenda en gezamenlijk optrekken 
waar mogelijk. Naast corporaties gaat het ook om onderwijs, veiligheid, 
overig sociaal domein en marktpartijen.

• Investeren in de samenwerking op tactisch niveau met formele en informele 
organisaties en netwerken waarbij een groene en gezonde agenda wordt 
nagestreefd. Dit vraagt om flexibele samenwerkingsvormen waarbij de 
gemeente in eerste instantie de regie neemt.

• Aansluiten bij investeringen in de wijk (commercieel, publiek, privaat). Door 
geldstromen in het gebied te benaderen als kans voor de opgaven van het 
gebied ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Een uitbreiding van een 
supermarkt kan mogelijk gekoppeld worden aan sociale programma’s zoals 
werktoeleiding of kan bijdragen aan de herinrichting van de  (openbare) 
ruimte. 

• Zoeken naar nieuwe partners. De gebiedsgerichte aanpak zorgt in eerste 
instantie voor een duidelijke afbakening. Toch zijn er partners die minder 
snel op het netvlies zitten maar wel ‘aanwezig’ zijn in de wijk. Denk aan 
uitzendbureaus, zorgaanbieders of vervoerders. Samenwerken met deze 
netwerken vormt de komende periode een uitdaging. 

 





43Pr
og

ra
m

m
ap

la
n 

W
ijk

ge
ric

ht
 W

er
ke

n
Be

st
uu

rli
jk

 d
ee

l. 
Ve

rs
ie

 2
2 

ap
ril

 2
01

5

43

Waterwijk
Seniorenproof

Waterwijk
Almere Stad

Seniorenproof

Onderzoek en realisatie 

woonwensen senioren

Borgen pilot

Voorlichting welzijn  zorg en 

budgetbeheer 

Sociale participatie senioren

Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken in de wijk

Realisatie meer ontmoetingsplekken voor senioren

eer activiteiten voor senioren

Werving en bemiddeling van vrijwilligers

Situatie 2015
Omdat in Almere het tempo van vergrijzing de komende decennia driemaal zo 
hoog ligt als landelijk en de stad tot nu toe voornamelijk gericht en gebouwd 
is geweest op (jonge) gezinnen, zullen vergaande maatregelen nodig zijn om 
senioren (55+) zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en actief te laten 
blijven in hun sociale netwerken. Om hier meer zicht op te krijgen, hebben 
gemeente en maatschappelijke partners als woningcorporaties, welzijns-, zorg- 
en vrijwilligersorganisaties in 2011 een aantal onderzoeken laten verrichten 
en is in het voorjaar 2012 het programma ‘Waterwijk Seniorenproof’ opgestart. 
Waterwijk is daarmee een proeftuin geworden voor de realisatie van plannen 
gericht op wonen, welzijn en zorg. Het seniorenvraagstuk in Waterwijk is niet 
uniek ten opzichte van andere Almeerse wijken waar relatief veel senioren 
wonen, maar wel exemplarisch. 
Anno 2015 telt Waterwijk inmiddels bijna 30 procent 55+’ers, een substantieel 
aandeel van de bewoners. De grootste groep zijn nu nog de ‘jong-senioren’, 
tussen 55 en 65 jaar. Over 10 jaar is die doorgeschoven naar 65-75 jaar. Met 
de toenemende vergrijzing neemt ook de groep kwetsbare ouderen toe. En 
daarmee de vraag naar een passend aanbod op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg, dat zowel recht doet aan de eigen kracht van ouderen als aan de 
ondersteuningsbehoefte. 

Vraagstukken
Om Waterwijk seniorenproof te krijgen, staat de volgende vraag centraal: 
‘Wat hebben ouderen (55+) nodig om zichzelf te kunnen redden, waarbij ze 



desgewenst in Waterwijk kunnen blijven wonen en deel uitmaken van sociale 
netwerken?’
Toename van de zelfredzaamheid van 55+ers in Waterwijk en het in toenemende 
mate deel uitmaken van sociale netwerken, hebben we in overleg met de 
partners in de wijk belegd bij het sociaal wijkteam Waterwijk-Verzetswijk. 
Vanuit de gemeente houden we hierbij een vinger aan de pols en stimuleren 
en ondersteunen waar nodig en wenselijk. De grootste aandacht gaat de 
komende jaren uit naar het ophalen van woonwensen van senioren en het waar 
mogelijk bijdragen aan realisatie hiervan. Hiermee brengen we in beeld wat de 
problematiek is en welke mogelijke oplossingen er zijn op het gebied van langer 
zelfstandig wonen door ouderen.

Strategische interventies
Om het experiment uit de afgelopen jaren te borgen en een belangrijke slag 
te maken met de woonuitdaging bestaan de strategische interventies in dit 
focusgebied uit:
• Het ophalen van de woonwensen van senioren.
• Bijdragen aan de realisatie van deze woonwensen, deels via nieuwbouw en 

deels in de bestaande woningvoorraad. 
• Bijdragen aan de organisatie van meer collectieve activiteiten.
• Activeren van sociale netwerken in en buiten de wijk om eenzaamheid tegen 

te gaan.

Gemeentelijke inzet

Algemeen
Het ophalen van woonwensen onder 55+’ers als verdieping op en actualisering 
van de enquête en interviews in 2011 ( 2015).

Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedontwikkeling
• Versoepelen van de mogelijkheden voor nieuwbouw van seniorenwoningen 

in deze wijk: * t/m *** sterren-woningen (2015-2017). 
• Onderzoeken van mogelijkheden om de bestaande rijtjes gezinswoningen 

geschikt te maken voor senioren: * t/m *** sterren-woningen (2015-2017).
• Zorgen dat globale ideeën voor eind 2016 en 2017 concrete handen en 

voeten krijgen, onder andere door inzet van een wijkaanjager (zzp-er uit de 
wijk) en/of studentonderzoekers  ( 2016-2017).

Sociaal
• Bijdragen aan de organisatie van meer collectieve activiteiten: door samen 

deel te nemen aan bijvoorbeeld sport-, gezondheids-, gezelligheids- , 
culturele en/of welzijnsactiviteiten ontstaan nieuwe en versterken bestaande 
contacten ( 2015-2017).

• Mee-initiëren van projecten gericht op het verbinden van ouderen aan 
andere doelgroepen, zoals schooljeugd, huiswerkbegeleiding, overbrengen 
kennis/ervaringen, verlenen wederdiensten ‘zorg’ (2015-2017).

• Stimuleren van goede voorlichting over het aanbod van welzijn en zorg, 
over budgetbeheer, over financiële arrangementen en over gezonder oud 
worden, om zoveel mogelijk ouderen (55+’ers) zelfredzaam te houden (2015-
2017). 

• Stimuleren dat het sociaal wijkteam goed zichtbaar is in de buurt, bereikbaar 
is (via spreekuren, mail, telefoon en live), luistert, doorvraagt en verbindt 
(2015-2017).
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Beheer
• Na het in 2014 afgeronde groot onderhoud van Waterwijk waar mogelijk 

rekening houden met de suggesties, klachten, meldingen en initiatieven van 
senioren over/voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Samenwerking
• Met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in en wellicht 

ook buiten de wijk.
• Met het sociaal wijkteam Waterwijk-Verzetswijk.
• Met het gemeentelijk Woningbouwatelier en de gemeentelijke taskforce 

Wonen, Welzijn en Zorg.
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Almere 
Centrum

Kloppend hart van 
Almere en de regio

Next Level doorontwikkelen 

Versterken belevingswaarde 

Versterken en differenti ren woonmilieus

Verminderen overlast grootstedelijke patronen

Versterken attractiviteit Weerwater

Samenwerking en beleving vergroot

Basis op orde

Leegstand onder controle (frictie) 

Almere Centrum
Kloppend hart van Almere en de regio

Situatie 2015  
Almere Centrum heeft zich, dankzij een intensieve samenwerking van 
ondernemers, eigenaar/beleggers, hogescholen, bewoners, ondernemers en 
gemeente (Almere Centrum Next Level), in de afgelopen jaren doorontwikkeld 
tot een veelzijdig centrum stedelijk gebied. De combinatie van aantrekkelijke 
voorzieningen, woningen en een aantrekkelijke buitenruimte zorgen samen 
voor een levendig en gevarieerd centrum. De leegstand in het bedrijfsonroerend 
goed lijkt onder controle, maar autonome veranderingen in de detailhandel 
vragen om continue aandacht en inzet. De concurrentiestrijd tussen centra is 
intens. De verwachting onder trendwatchers en bij de grote eigenaren is dat 
op langere termijn er in Nederland slechts een klein aantal centrumgebieden 
floreren. De ambitie is om Almere één van deze gebieden te laten zijn. Hiervoor 
is het nodig om de ingeslagen weg te vervolgen en met nog meer kracht 
door te zetten. Want hoewel de cijfers een positieve ontwikkeling van Almere 
Centrum laten zien is er nog steeds een grote spanning in de markt merkbaar. 
Komende jaren loopt een groot aantal huurcontracten af, de groei van de stad 
en ook de omzetgroei in de detailhandel blijven achter bij de verwachtingen. 
De vastgoedeigenaren investeren fors in het behoud van huurders via voor 
hen aantrekkelijke regelingen. Bij winkelformules staat Almere nog steeds niet 
bovenaan de lijst van steden waar zonder grote risico’s kan worden geïnvesteerd 
(imago, te weinig schaarste, etc.).
Kortom, hoewel we op de goede weg zijn, is de situatie nog broos en is het zaak 
om de gezamenlijk met partners ingezette koers voortvarend en met nog meer 
kracht voort te zetten. Naast de redenen die hiervoor zijn vanuit Almere Centrum 



zelf heeft Almere Centrum (en hoe goed het gaat met Almere Centrum) ook een 
enorme uitstraling op Almere in zijn geheel. Immers, het imago van een stad 
wordt grotendeels bepaald door haar binnenstad. Ook bij de bereidheid in de 
markt om te investeren in Almere is het van belang in hoeverre Almere Centrum 
floreert. 
De Floriade in Almere biedt een kans om in de nabije toekomst een groot centraal 
centrum gebied rondom het Weerwater te ontwikkelen. Echter, dit vraagt ook 
bijzondere afstemming in programmering van de Noord- (Almere Centrum) en 
Zuidoever. De partners in Almere Centrum en de gemeente hebben recentelijk 
een convenant opgesteld en zijn voornemens, samen met de aanstaande 
Floriade-onderneming, de positie van Almere Centrum verder te versterken. 

Vraagstukken
Het doorontwikkelen van Almere Centrum tot het kloppend hart van Almere 
en een betekenisvol centrum in de regio is de grootste opgave voor Almere 
Centrum. Kern hierbij is het verder doorvoeren en ontwikkelen van de visie Almere 
Centrum Next Level. Bouwen aan een multifunctioneel centrum stedelijk gebied, 
waarin een sterke interactie tussen diverse functies en verdere versterking van 
deze functies  (wonen, werken, detailhandel, kunst en cultuur, hoger onderwijs, 
recreatie (Weerwater) de basis is.  Almere Centrum waar de belevingswaarde 
verhoogd is en wordt ervaren. Almere Centrum wat  meer bezoekers trekt 
uit Almere en uit de regio, waar mensen graag zijn en langer blijven. Almere 
Centrum wat geen leegstand kent en waar Almeerders graag wonen en 
werken. Basis voor dit succes is de krachtige samenwerking tussen partijen in 
Almere Centrum. Budgetten worden gekoppeld waar mogelijk en noodzakelijk. 
Vanuit ieders eigen begroting wordt extra ingezet op Almere Centrum. Kijkend 
naar de omgeving en naar de ontwikkeling van de Floriade vraagt dit om een 
bijzondere afstemming in programmering tussen Almere Centrum, de zuidoever 
van het Weerwater en de Floriade. Hierbij is de vraag en opgave: hoe zorgen 
we voor de juiste programmering aan de juiste kant van het Weerwater (Almere 
Centrum en zuidoever inclusief expositieterrein)? Voorbeelden van dit soort 
vraagstukken zijn studentenwoningen, doorontwikkeling van hoger onderwijs 
en zorgvoorzieningen. Het rondje Weerwater is een belangrijke ruimtelijke 
en programmatische ontwikkeling die kan zorgen voor de verbinding tussen 
de noord- en zuidoever van het Weerwater. De Esplanade is een belangrijke 
schakel tussen Weerwater en Almere Centrum. 

Strategische interventies
Om Almere Centrum uit te laten groeien tot het kloppend hart van Almere 
en een betekenisvol centrum in de regio is een aantal interventies nodig. 
Deze interventies zijn beschreven voor de korte termijn, maar beogen lange 
termijn doelstellingen. Bij deze interventies is sprake van gecoördineerde en 
gezamenlijke inzet van gemeente en samenwerkingspartners in het centrum.
Gerichte ruimtelijke doorontwikkeling, binnen bestaand centrum stedelijk 
gebied op basis van initiatieven uit de markt en gezamenlijk met de markt vorm 
en inhoud gegeven. 
• De komende periode wordt gewerkt aan ‘de Loper’, van NS-station 

naar Esplanade (en naar Floriade-terrein). Dit door middel van een 
knooppuntenstudie rondom het NS-station, transformatie van het 
Stationsplein (en stationshal), transformatie van Stadhuisplein en 
doorontwikkeling van de Esplanade tot aantrekkelijk waterfront. Er wordt 
gewerkt aan de voorbereidingen om het NS-station te transformeren 
naar een eigentijds station (mede met het oog op een welkom voor de 
Floriade). (Maatschappelijk) vastgoed wordt via een meerjarenprogramma 
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verduurzaamd waarbij nadrukkelijk oog is voor zichtbare vergroening.
• Meer sfeer en beleving in Almere Centrum; uitvoering van Almere Centrum 

Next Level. Hiertoe wordt de samenwerking tussen partijen geïntensiveerd en 
uitgebreid naar nieuwe partners, leidend tot meer verrassende evenementen 
in Almere Centrum en tot meer ‘zichtbare’ interactie tussen functies in de 
openbare ruimte.

• De komende jaren werken we aan uitvoering van de visie Next Level; 
enerzijds gefocust op uitvoering van de pleinenstrategie (vorige interventie) 
en anderzijds op punten als toevoeging van beleving in de parkeergarages, 
meer belevingsvolle programmering in de openbare ruimte en in de winkels, 
maar ook in en vanuit de aanwezige voorzieningen in Almere Centrum. 
Daarnaast hebben we als belangrijke randvoorwaarde voor uitvoering van 
Next Level te maken met de opgave het ritme van het beheer van Almere 
Centrum aan te passen aan het ritme van het gebruik van Almere Centrum, 
belangrijk onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van het OAT.

• Toevoeging van programma aan Almere Centrum. Opgave is om de 
komende tijd met name woonprogramma toe te voegen aan Almere 
Centrum. Een woonprogramma wat zich met name ook focust op 1 en 2 
persoonshuishoudens, variërend van studenten, starters tot empty-nesters. 
Belangrijk hierbij is om onderscheidende woonmilieus passend bij Almere 
Centrum als centrum stedelijk gebied toe te voegen. Nieuwe woonconcepten 
zijn zeer welkom in Almere Centrum.

• Gezamenlijk op weg naar Centrumgebied 2022: Almere Centrum als podium 
voor de Floriade en vice versa. Almere Centrum wordt door de partners in het 
centrum ingezet om de Floriade al vanaf nu positief te laden in Almere en bij 
Almeerders. Partners zetten hiervoor een deel van hun marketingbudgetten 
in. Onderdeel van de strategie is het stimuleren en mogelijk maken van 
activiteiten op het Weerwater en de Esplanade.Daarnaast is de continue 
opgave het vinden van afstemming in de programmering van het gebied 
rondom het Weerwater. Geen nieuw Almere Centrum (of delen ervan) op 
het Floriade terrein of op de zuidoever van het Weerwater. Zorg dat het 
programma wat op de zuidoever wordt gerealiseerd, in principe additioneel 
is aan Almere Centrum en dat de wederzijdse programmering het geheel 
versterkt.

 
Gemeentelijke inzet
De benodigde interventie betekent voor de gemeentelijke inzet het volgende:

Samenwerking
• De samenwerking met de bewoners in Almere Centrum wordt ook naar een 

Next Level getild. Platform Almere Centrum (PAC) zal structureel worden 
verbonden met de redactieraad. Nieuwe concepten, doorontwikkelingen, 
et cetera zullen vooraf met hen worden verkend en worden gedeeld. Op 
deze wijze wordt PAC in staat gesteld mee te doen aan de voorkant van 
-  en gedurende de uitvoering van – een nieuwe ontwikkeling en Next 
Level. Hierdoor wordt de leefwereld van de bewoners, naast de leefwereld 
van de ondernemers, volledig betrokken bij c.q. uitgangspunt voor verdere 
doorontwikkeling van Almere Centrum (2015).

• De bestaande verregaande samenwerking tussen partners in Almere 
Centrum wordt verder geïntensiveerd en uitgebreid naar nieuwe partners, 
zodat nog krachtiger en voortvarender kan worden gewerkt aan Almere 
Centrum Next Level (2015-2018).

• De culturele instellingen en het Hoger Onderwijs zijn belangrijke partners om 
Almere Centrum te laten uitgroeien tot kloppend hart. Het Hoger Onderwijs 
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draagt daaraan bij door de doorontwikkeling van deze sector. De partners 
op het gebied van kunst en cultuur kunnen hieraan verder een bijdrage 
leveren door in de openbare ruimte meer verrassende belevenissen te 
programmeren. Waar mogelijk worden hierover vanaf 2016 afspraken, als 
inspanningsverplichting, gemaakt bij de subsidieverlening.    

• Het herijken van het rapport Stadscentrum als campus voor het hoger 
onderwijs. Dit vanwege gewenste ontwikkelingen met betrekking tot 
ontwikkeling van de ‘groene campus’ in het kader van de Floriade-
ontwikkeling (2015/2016).

• Opstellen van een meerjarenactiviteitenprogramma Weerwater in 
samenwerking met de partners (2016-2019).

Ruimtelijke ontwikkeling/vastgoedontwikkeling
• Een integrale knooppuntenprogrammastudie voor de directe omgeving van 

het NS-station (2015).
• Herontwikkeling van station (voor 2022 gereed).
• Doorontwikkeling van diverse pleinen, zoals Stationsplein, Stadhuisplein en 

Waterfront (Esplanade) (2015-2018).
• Ontwikkelen van blok 5.2 (inclusief omgevingsmanagement zoals 

bereikbaarheid Centrum Zuid, etc.), geheel of in gedeelten op basis van 
initiatieven uit de markt (2015-2018).

• Toevoegen van woonprogramma aan Almere Centrum via transformatie van 
vastgoed of via nieuwbouw. Gericht op 1- en 2-persoonshuishoudens als 
studenten, starters en emptynesters (2015-2018). 

• Verduurzamen, met specifieke aandacht voor zichtbare vergroening, 
van maatschappelijk vastgoed in Almere Centrum als onderdeel van een 
gezamenlijke ambitie van gemeente en vastgoedeigenaren (2016-2022).

• Het doorontwikkelen van het Ondergronds Afval Transport Systeem (2015-
2017).

Beheer
• Beheer van de openbare ruimte in Almere Centrum is, dankzij de inzet van 

alle partijen, grotendeels op orde. Op de drukste momenten is er echter 
vaak sprake van piketdienst danwel van grote werkzaamheden. Dit leidt tot 
spanningen en frictie in het functioneren van Almere Centrum. De opgave is 
het ritme van beheer aan te passen aan het ritme van de stad (2015).

• Parkeergarages zijn belangrijke toegangspoorten tot Almere Centrum. De 
belevenis van Almere Centrum begint hier en vraagt dan ook, in samenwerking 
met de partners van Almere Centrum, om maatregelen (2015-2017).

• De bevaarbaarheid van het Weerwater is een belangrijke voorwaarde voor 
het mogelijk maken van activiteiten op het Weerwater. Hiervoor zal een 
oplossing worden gevonden in de periode 2016/2017. 
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Centrum Almere Buiten
Doorontwikkelen tot attractief stadsdeelcentrum

Centrum
Almere Buiten

Doorontwikkelen tot 
attractief 

stadsdeelcentrum

Versterken samenwerking en centrummanagement 

erontwikkeling Doe ere

Afronden asterplan/ziel geven aan Baltimoreplein   

Attractieve openbare ruimte

Aanpak oofdstedenbuurt 

Nieuwbouw Noordeinde en  

Globeplein

Evenementen

Koers Ons Buiten huis

Situatie 2015
Centrum Almere Buiten bestaat uit vier deelgebieden: het winkelcentrum 
Buitenmere, het themacentrum Doemere, het onderwijscomplex van het ROC 
Flevoland en de Hoofdstedenbuurt als woongebied. Door de bouwactiviteiten 
in de afgelopen jaren in en rondom het winkelcentrum, de invoering van 
betaald parkeren en het opheffen van de intercityhalte Almere Buiten heeft het 
centrum veel aanloop verloren. Tegelijkertijd geven bewoners aan dat zij een 
sterke behoefte hebben aan een centrale ontmoetingsplek in het stadsdeel. 
Ten gevolge van de verminderde aanloop hebben ondernemers (aanzienlijke) 
omzetverliezen en is zowel in Buitenmere als in Doemere leegstand. Daarnaast 
is de herontwikkeling gestagneerd en zijn winkelpanden bij gebrek aan huurders 
niet gerealiseerd. Bij het uitblijven van extra maatregelen is de algemene 
verwachting dat de leegstand verergert. Bewoners van Centrum Almere Buiten 
geven een laag rapportcijfer aan de veiligheid en leefbaarheid in hun woonbuurt 
ten gevolge van leefbaarheids- en veiligheidsincidenten. Maar zij beoordelen 
aan de andere kant de toekomstverwachting van het centrum relatief positief en 
geven aan betrokken te (willen) zijn bij hun directe woonomgeving. 

Vraagstukken    
Een stadsdeel met de omvang van Almere Buiten heeft behoefte aan een hoog 
voorzieningenniveau en een aantrekkelijk en goed functionerend centrum dat 
ook het imago van het gehele stadsdeel verbetert. Het ‘Samen creëren van ons 
Buiten Thuis’ vormt voor de samenwerkende partijen de koers en richt zich op 
het borgen van een basiskwaliteit, het vergroten van de sfeer, het versterken van 



het ondernemersklimaat, het verbeteren van de veiligheid, het groot onderhoud 
van de Hoofdstedenbuurt en het creëren van ruimte voor eigen initiatieven. 

Strategische interventies  
Om de attractiviteit van het stadsdeelcentrum te versterken zal in het bijzonder 
ingezet worden op het versterken van beleving en ontmoeting, het versterken 
van het organiserend vermogen (waaronder centrummanagement), de 
herontwikkeling van Doemere, het afronden van het Masterplan Centrum 
Almere Buiten en het aanpakken van de Hoofdstedenbuurt (met bijzondere 
aandacht voor veiligheid en het stimuleren van initiatieven). 

Gemeentelijke inzet   
De benodigde interventies betekenen voor gemeentelijke inzet het volgende:

Algemeen
Een gecoördineerde inzet vanuit de gemeentelijke diensten via 
programmasturing.

Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedontwikkeling
• Twee van de niet ontwikkelde winkelpanden (in bouwtermen blokken 5 

en 9) liggen in het beoogde leisurehart van het stadsdeelcentrum aan het 
Baltimoreplein. Doel is om hier verblijfskwaliteit te realiseren en te starten 
met een (tijdelijke) ontmoetingskas (2015-2016). 

• Het economisch profiel van het stadsdeelcentrum versterken, keuzes durven 
maken bij uitbreidings- en tijdelijke vestigingsvragen (2015-2018). 

• Door  stagnerende ontwikkelingen is het winkelgebied  vanaf de Evenaar niet 
zichtbaar. Realisatie van groene entrees en groen vanuit de aanrijdroutes als 
ook in de  profilering van winkelgebied Buiten Thuis (2016). 

• Ruimte voor her- of doorontwikkeling Doemere en benutten 
experimenteerstatus. Hierin is  tempo afhankelijk van de keuzes van de 
eigenaar (2015-2018). 

Sociaal Domein
• Groot onderhoud van de Hoofdstedenbuurt biedt kansen voor initiatieven 

van bewoners. Bewoners stimuleren tot deelname aan activiteiten in het 
winkelcentrum (2015-2016). 

Beheer
• De beheercomponent voor de definitieve (en tijdelijke) inrichting van 

Centrum Buiten is in de afronding van het masterplan nog onderbelicht. Dit 
heeft financiële consequenties die verder moeten worden uitgezocht. Interne 
afstemming en afspraken maken met partners over het  beheer (2015-2018). 

• Parkeergarages zijn belangrijke toegangspoorten tot Almere Buiten centrum, 
Buiten Thuis zichtbaar maken in de garages (2015-2018).

• De weekmarkt heeft het moeilijk in Centrum Buiten en conflicteert op het 
Globeplein met gewenste terrassen. Toekomstvisie op de markt ontwikkelen 
samen met de marktcommissie (2015-2016). 

• Introduceren van speelelement(en) en versterken van groenbeleving op de 
pleinen (2015-2018). 

• Met groot onderhoud de verbinding van het centrum met de woonwijken 
versterken. Aandacht voor achterkanten winkels en looproutes (2015-2016). 
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Samenwerking
• Vergroten van organiserend vermogen van VABC en gemeente waaronder 

het centrummanagement. De vereniging Almere Buiten Centrum, die bestaat 
uit winkeliers van Buitenmere, ondernemers van Doemere en commerciële 
eigenaren is in oprichting (2015-2018).

• Benutten van Dreamteam en redactie Buiten Thuis als klankbord en (pro)
motor voor ontwikkelingen in het Centrum (2015-2018).

• Ondernemers werken met de politie en Kabinet van de gemeente aan 
het Keurmerk Veilig Ondernemen (3e ster) en zetten samen met horeca 
ondernemers het Keurmerk Veilig Uitgaan op (2015-2018). 
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Buurten Almere Buiten
Van programmamanagement naar regulier

Renovatie/nieuwbouw   Bouwmeesterhuis en BuurtBeheerBedrijf 

(Bouwmeesterbuurt) 

Voorzieningen Doenersdreef (Eilandenbuurt Noord)

Veiligheid ( olenbuurt)

Buurten
Almere Buiten

Van programma
naar regulier 

Borgen

Armoede overerving

Perspectief jeugd

De Wieken  uis van 

de Wijk

Situatie 2015
Het focusgebied Buurten Almere Buiten bestaat uit de Molenbuurt, de 
Bouwmeesterbuurt en de Eilandenbuurt Noord. Hier is de afgelopen jaren intensief 
geïnvesteerd in samenwerking tussen bewoners, ondernemers, lokale partners en 
gemeente met als doel om de leefbaarheid, de veiligheid, het sociaaleconomisch 
toekomstperspectief van bewoners en de vitaliteit van de buurten te versterken. Deze 
samenwerking en geïntensiveerde inzet heeft de nodige resultaten opgeleverd. 
Variërend van de herinrichting van het Van Eesterenplein en de realisatie van 
seniorenwoningen, het Bouwmeesterhuis, het leerwerkbedrijf alsmede het 
buurtbeheerbedrijf in de Bouwmeesterbuurt. De grotere betrokkenheid van de brede 
school en Doenersdreef in de Eilandenbuurt Noord. Een toenemende betrokkenheid 
van bewoners en een intensieve leefbaarheidsaanpak in de Molenbuurt. Hoewel 
ook in dit focusgebied de geïntensiveerde en extra aandacht een proces van de 
langere adem is, kan op basis van de bereikte resultaten worden geconstateerd dat 
hier de opgave is om te zorgen voor het borgen van resultaten. Deze fase vraagt 
om een overgang van programmamanagement naar reguliere inzet van lokale 
partners en gemeente. Dit vereist, in verband met opgebouwde contacten, 
om een zorgvuldige warme overdracht en financiële onderbouwing. 

Vraagstukken
Aandacht blijven geven aan leefbaarheid, veiligheid, participatie,  sociaaleconomisch 
toekomstperspectief bewoners en met name jongeren van professionele 
organisaties en de gemeente vanuit een reguliere inzet. 
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Strategische interventies
Om te zorgen dat de keer ten goede (die zich in de drie buurten op uiteenlopende 
wijze 
manifesteert) wordt voortgezet, zullen de strategische interventies de eerstkomende 
jaren gericht zijn op het afmaken van de aanpak, het inventariseren wat nog nodig 
is en het overdragen van kennis en contacten naar reguliere inzet. De voorzieningen 
in de Bouwmeesterbuurt behoeven een nieuwe 
financiële onderbouwing. De gezamenlijke inzet op het verbeteren van 
veiligheidsbeleving vraagt om een voortzetting van het casusoverleg met de 
nieuwe veiligheidsmanager woonoverlast en het intensiever communiceren met 
bewoners over bereikte resultaten. In het openbaar gebied zijn enkele gerichte 
fysieke maatregelen te nemen. Daarnaast biedt de komst van de wijkteams  kansen 
voor warme overdracht. Extra aandacht voor verbetering van het perspectief van 
jongeren (school, loopbaan, gezond gewicht, overerving van armoede) is onderdeel 
van de strategische interventies. 
 
Gemeentelijke inzet  

Algemeen
• Een gecoördineerde inzet vanuit de gemeentelijke diensten via programmasturing 

(2015-2016).
• Overdragen van programmamanagement naar reguliere inzet van lokale 

partners en gemeente met behoud van resultaten uit de Integrale Wijkaanpak 
Bouwmeesterbuurt en Leefbaarheidsaanpak Molenbuurt (2015-2016)).

• Intensief  blijven communiceren met bewoners om goed te houden wat goed 
gaat, eigen kracht te stimuleren en de ruimte te geven (2015-2018). 

Ruimtelijke/ Vastgoed ontwikkeling
• Onderzoeken hoe in de Molenbuurt buurtcentrum De Wieken en Place2B (het 

enige jongerencentrum in Almere Buiten) een energieneutraal Huis van de Wijk 
kan worden waar de ontmoetingen tussen beide doelgroepen veel energie gaat 
opleveren (2015-2016).

• Onderzoeken of het Bouwmeesterhuis de centrale ontmoetingsplek in de wijk 
kan blijven (2015-2016). 

Sociaal Domein
• Perspectief van jongeren vergroten met meer aandacht voor gezondheid, school 

en loopbaan: voor tienermoeders in de Molenbuurt en vroegtijdig schoolverlaters 
in de Bouwmeesterbuurt  (2015-2018). 

• Resultaten van de integrale Wijkaanpak in de Bouwmeesterbuurt borgen, zoals 
het voortzetten van het Leerwerkbedrijf met het ROC (2015-2016).

• Benutten van de mogelijkheden voor de buurt van het aanbod van Doenersdreef 
in de Eilandenbuurt en samen met brede school de @rchipel naar ‘één buurt, 
één gezin, één aanpak’ (2015-2016). 

 
Beheer 
• Evalueren van het Buurtbeheerbedrijf in het Bouwmeesterhuis en doorstarten 

(2015-2016).

Samenwerking 
• Veiligheidsbeleving in de buurten vergroten en samen met partners projecten 

initiëren die hieraan bijdragen (2015-2018).
• Samenwerken met vrijwilligers en professionele organisaties om de leefbaarheid 

en veiligheid te vergroten en de integrale inzet binnen reguliere kaders te 
continueren (2015-2016).  
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Buitenvaart
Energyzing & feeding

Buitenvaart
Almere Buiten

Feeding & Energizing 
the city

Experiment(en) voedselproductie

Experiment(en) duurzame energieproductie

oeristische functies Cre ren

Situatie 2015
In het noordoosten van Almere Buiten ligt de Buitenvaart. Dit is een perifeer 
gelegen agrarisch bedrijventerrein met bedrijfswoningen en een inmiddels 
kwetsbaar economisch profiel. Schaalvergroting is in dit gebied beperkt 
mogelijk. Onderzoeken naar mogelijkheden om de concurrentiekracht van 
deze werklocatie te versterken en de rapportage De Vaart erin geven aan 
dat verduurzaming van de Buitenvaart kansen biedt. Ook de ligging naast de 
Oostvaardersplassen, toeristische mogelijkheden en de Floriade in 2022 bieden 
kansen. In dit focusgebied zal dan ook, waar mogelijk, ingezet worden op 
experimenteerruimte voor twee van de vier thema’s van Growing Green Cities: 
feeding & energizing. 
Ook blijken er initiatieven te zijn die de Buitenvaart nieuwe kansen kan bieden. 
Voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn Onze Volkstuin, AlgaSpring, Artemis en 
Efibia. 
Efibia produceert op innovatieve en biologische wijze voedsel en heeft de 
ambitie om Almere van lokaal geteelde groenten te voorzien. Artemis kweekt 
lelies met innovatieve technieken. Enkele  (ook bestaande) vestigingen opereren 
in een niche markt of hebben deze gevonden.  Deze  type bedrijven kunnen een 
katalysator van verduurzaming en vernieuwing voor de Buitenvaart zijn.

Vraagstukken
Groene economie met bijzondere aandacht voor duurzame voedselproductie 
en energie, slimme verbindingen met lokale partners, kennisinstellingen en 
bewonersparticipatie.
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Strategische interventies
Als strategische interventie worden in het bijzonder experimenten ondersteund 
op het gebied van voedselproductie, duurzame energieproductie en duurzaam 
toerisme.   

Gemeentelijke inzet  
De benodigde interventies betekenen voor de gemeentelijke inzet het volgende:

Algemeen
• Een gecoördineerde inzet vanuit de gemeentelijke diensten via 

programmasturing (2015-2018).

Ruimtelijke ontwikkeling/vastgoedontwikkeling 
• Actualiseren van het bestemmingsplan en benutten van de kans om 

de economische doorontwikkeling in een zogenaamd agrarisch + 
bestemmingsplan in harmonie met  duurzame voedsel- en energieproductie, 
natuurbeleving, educatie en toeristische potentie te brengen (2015).

• Buitenvaart tot show case van Floriade maken: een Growing Green icoon 
van gezonde leefstijl en energie neutraliteit (2015-2018).

• Onderzoeken of aansluiten bij de zogenoemde Greenport Aalsmeer de 
goede route is naar onder meer een energieneutrale Buitenvaart. Liefst ook 
in samenwerking met ondernemers van De Vaart (2015-2016). 

• Voor aansluiting op woongebied Almere Buiten en  recreatieve sfeerbeleving 
van het kassengebied onderzoeken wat dit aan herinrichting van de openbare 
ruimte vraagt (2015- 2018) . 

• Onderzoeken hoe de inrichting van de Buitenvaart laat zien dat het gebied 
naast de Oostvaardersplassen ligt en een parel is van de Floriade, een 
Growing Green City.  

Sociaal Domein
• Leerwerk- en onderzoeksmogelijkheden bieden aan CAH Vilentum en 

benutten van centers of expertise van CAH Vilentum (2016).

Beheer
• Groenbeheervisie actualiseren en programmeren van bomen en lanen, in 

het licht van de economische en toeristisch doorontwikkeling (2016) en als 
showcase voor de Floriade (2017-2018).

• Voor de verbindingsroutes lopend vanuit het stadsdeel naar de Buitenvaart 
onderzoeken welke energie neutrale straatverlichting gerealiseerd kan 
worden.

• Onderzoeken of bodem  aangepakt moet worden voor biologische teelt c.q. 
keurmerk en hoe de Buitenvaart op het glasvezelnet kan worden aangesloten 
(2015-2018). 

• Onderzoek of de waterhuishouding aanpassing behoeft om de groei/
ontwikkeling Buitenvaart te stimuleren.

Samenwerking 
• De kansen in ‘De Vaart erin!’ samen met LTO Glaskracht en Belangenvereniging 

de Buitenvaart oppakken (2015-2018).
• Samen met de provincie een initiatievenaanjager inzetten om de economische 

en toeristische ontwikkeling een impuls te geven en de Buitenvaart tot show 
case van de Floriade te maken (2015-2018).

• De financiële consequenties in kaart brengen van het gezamenlijke plan van 
aanpak en verbinding leggen tussen de verschillende thema’s (infrastructuur, 
veiligheid, recreatie, groen en natuurontwikkeling). 
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Almere Poort
Energieke samenleving

Bewonersorganisatie Cascadepark  

elfbouw (IBBA) 

Almere Poort

Ruimte voor de 
energieke 

samenleving

Stimuleren initiatieven en lokale netwerken

Andere organisatie publieke taken

onitoren sociaal-economische kracht

Verdiepen en verbreden Poortmakers  

Situatie 2015
Almere Poort is volop in ontwikkeling, op een onderscheidende manier van 
andere stadsdelen die in een ander tijdsgewricht tot wasdom zijn gekomen. 
Ruimte voor organische groei, in de zin dat er letterlijk en figuurlijk veel ruimte 
is voor het particulier initiatief, is hierbij steeds meer het leidende principe. 
Zelfbouw, op de meest uiteenlopende manieren en voor alle denkbare 
doelgroepen, springt het meest in het oog. Maar in Almere Poort laten de nieuwe 
bewoners ook zien dat zij zich op andere manieren (willen) organiseren. De 
actieve betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van het Cascadepark, met 
een actieve bewonersorganisatie, is hiervan een illustratie. In zo’n snel groeiend 
nieuw stadsdeel is de vraag hoe deze ‘energieke samenleving’ zelf vorm en 
inhoud kan geven aan de opbouw van sociale netwerken, saamhorigheidsgevoel 
en (het gevoel van) eigenaarschap van de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn 
er ook signalen dat niet iedereen altijd alles zelf kan oppakken, en blijft het zaak 
preventief en gericht de sociaal-economische kracht van inwoners te monitoren.  
In dit thematische focusgebied gaat het om heel Poort en het samenspel tussen 
bewoners, ondernemers, lokale partners en gemeente, maar nadrukkelijk ook 
om het particuliere en collectieve initiatief voor en door de samenleving. 

Vraagstukken    
Poort is het aangewezen stadsdeel om breed invulling te geven aan de ambitie 
van het college om samen met Almeerders op te trekken en in te spelen 
op de eigen kracht van mensen en de dynamiek in de stad. De gekozen 



ontwikkelstrategie met veel zelfbouw en het type bewoners en ondernemers 
dat Poort nu kenmerkt bieden daarvoor een vruchtbare bodem. 

• De energieke samenleving krijgt vorm door het stimuleren van eigen initiatief, 
het versterken van lokale netwerken en stimuleren van maatschappelijk 
ondernemen en het anders organiseren van publieke taken. De opgave die 
hieruit volgt is om als gemeente scherp te zijn op bewoners en ondernemers 
die een intentie hebben om iets in hun (woon)omgeving te willen betekenen. 
De signalen hiervan moeten worden opgepikt en waar nodig aangejaagd 
worden. De belangrijkste rol vanuit de gemeente is partijen en bewoners 
met elkaar in contact brengen, netwerken van enthousiaste bewoners en 
professionals faciliteren, goede voorbeelden uitventen en het mogelijk 
maken van initiatieven. Ook als het gaat om taken die vanouds de overheid 
zijn toebedeeld. Een betere verbinding van ondernemers en het bedrijfsleven 
met Poort kan een spin-off genereren waar bewoners en andere ondernemers 
van Poort profijt van hebben en vice versa.

        
• Bij de geleidelijke en op onderdelen organische ontwikkeling van het stadsdeel 

is het belangrijk om te volgen hoe wijken zich op sociaaleconomische en 
culturele kenmerken ontwikkelen. Vooral op die kenmerken waarvan bekend 
is dat zij tezamen of onder specifieke omstandigheden kunnen omslaan in 
kwetsbaarheden. Dat kan met het volgen van statistische informatie, maar 
ook met signalering door professionals die actief zijn in de wijk. Ook bij het 
herprogrammeren van onderdelen van de ontwikkeling van Poort kunnen 
deze signalen richting geven. Het is dus zaak, onder andere met behulp van 
sociale netwerken, vinger aan de pols te houden. 

• Juist in nieuwe wijken is het belangrijk om voor een aantal thema’s de basis 
op orde te hebben, met name veiligheid, voldoende buurtvoorzieningen en 
een evenwichtig woonprogramma. Verkeersveiligheid is in een ontwikkelend 
stadsdeel als Poort een belangrijk thema als gevolg van veel bouwverkeer, 
en telkens wijzigende verkeerssituaties. Met de afgeremde groei van het 
aantal inwoners, is het telkens de vraag of er voldoende (economisch) 
draagvlak is voor buurtvoorzieningen, zoals sport- en speelvoorzieningen en 
winkels. Gestelde doelen op dit vlak zullen daarom realistisch moeten zijn. 
Een evenwichtig woonprogramma, met een diversiteit aan woonmilieus, 
woningtypes en woningsegmenten levert een bijdrage aan een evenwichtige 
bevolkingsopbouw op sociaaleconomisch vlak. 

     
Strategische interventie  
Het ruimte geven aan de energieke samenleving is de overkoepelende 
interventie voor Almere Poort. Dat vraagt een actief stimulerende rol van de 
gemeente zoals hierboven beschreven. Daarnaast zijn er enkele locaties die 
in dat opzicht in het oog springen: het verder inrichten en beheren van het 
Cascadepark biedt een uitgelezen kans. En ook de spontane ontwikkeling 
van de Europalaan als winkelstraat is een kans om inhoud te geven aan de 
doelstellingen van de energieke samenleving.

Gemeentelijke inzet

Algemeen 
• De strategische interventie vraagt afhankelijk van het experiment om een 

gecoördineerde of specifieke inzet vanuit het sociaal domein, stedelijk 
beheer, economie, ruimte, onderwijs en kunst en cultuur. Gelet op de 
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vraagstukken in Poort ligt het voor de hand om de samenwerking tussen de 
diverse gemeentelijke diensten – zoals eerder vormgegeven onder de titel 
Poortmakers - verder te verdiepen en te verbreden. De verdieping behelst 
het in een vroeger stadium afstemmen van keuzes in de programmering op 
het gebied van woontypologieën en voorzieningen. De verbreding zit hem 
vooral in het expliciet betrekken van het sociale domein, met onder meer de 
sociale wijkteams. Met het toenemende aantal bewoners, met verschillende 
wensen en kenmerken neemt de noodzaak van verbreding en verdieping 
toe (2015).

Ruimtelijke en vastgoedontwikkeling
• Monitoren van de ontwikkeling van de Europalaan en het al dan niet tijdelijk 

faciliteren van centrumvoorzieningen (2015 e.v.).
• Het faciliteren van tijdelijk gebruik van gronden en braakliggende kavels die 

aansluiten bij initiatieven van bewoners en ondernemers (2015-2018).
• Het maximaal ondersteunen en mogelijk maken van ruimtelijke en 

programmatische invulling van het Cascadepark door bewoners (2015 e.v.).

Sociale domein
• Met een zich sterk ontwikkelend stadsdeel is het belangrijk om zowel de 

sociaal-economische kracht als de kwetsbaarheid van de populatie goed te 
monitoren, met het oog op een evenwichtige groei van Poort (2015 -2018).

• Inzet van opbouwwerk in het aanjagen van netwerken.

Beheer 
• Het beheer van de openbare ruimte is juist in Poort met kleine en grote 

bouwfronten precisiewerk. Dit vraagt om een continue afstemming en 
inspanning om het voor de huidige bewoners leefbaar en veilig te houden 
(2015-2018). 
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4. De financiën

Dit laatste hoofdstuk van het programmaplan gaat over de financiering en 
verantwoording. Ook hier begint het met de financiering van de algemene 
werkwijze. Daarna volgt een toelichting op de financiering van de gerichte inzet 
in de focusgebieden. 

4.1 | Algemene werkwijze 
De algemene werkwijze zal binnen de gehele gemeentelijk organisatie (en ook bij 
de partners) verankerd moeten raken. De huidige begroting van de verschillende 
diensten biedt hier naar verwachting voldoende ruimte voor. Aanvullende extra 
financiering is in de meeste gevallen niet nodig. Het geheim zit vooral in een 
gezamenlijke, integrale prioritering van inzet van mensen en middelen en een 
verandering in onze rolopvatting. Deze verandering van rolopvatting vraagt 
van onze gemeentelijke organisatie doorlopend dat wij onszelf de vragen 
stellen: ‘doen wij nog steeds het goede’, ‘doen we het goed’ en ‘doen we het zo 
effectief mogelijk’. Uitgangspunt is dat bewoners van deze stad in veel gevallen 
prima in staat zijn om zelf initiatieven te nemen en draagvlak te organiseren. 
Om deze initiatieven te stimuleren is binnen de begroting onder andere het 
wijkbudget beschikbaar. Overigens is dit budget ook beschikbaar voor het 
snel oplossen van kleine knelpunten in de wijk. De wijkbudgetten functioneren 
hiermee als ‘aanjaagmiddelen’ voor de algemene werkwijze. Vanuit dit budget 
zijn veel initiatieven gehonoreerd en ontstaan. Jaarlijks wordt over dit bedrag 
verantwoording aan de raad afgelegd. Deze manier van ondersteuning van 
initiatieven wordt gecontinueerd en waar mogelijk geïntensiveerd. Met name 
het wegnemen van kleine knelpunten past bij het faciliteren van de leefwereld. 

4.2 | Focusgebieden 

Reguliere Begroting(en)
In de focusgebieden is sprake van extra inzet en worden interventies voorgesteld 
die soms vragen om extra sturing, extra middelen, dan wel het anders inzetten/
alloceren van beschikbare middelen vanuit de reguliere begroting. Dit geldt 
voor zowel de gemeente als voor de partners in de stad. Dit vraagt van onze 
organisatie (en van de partners) een doorlopende afweging of de inzet van 
beschikbare middelen daar wordt gedaan waar deze het meeste effect sorteren. 
Het is een doorlopende afweging en heroverweging van bestaande afspraken 
en (maatschappelijke) effect metingen. Dit zal resulteren in verschuiving van 
inzet van middelen. De kanteling binnen het Sociaal Domein is hier een goed 
voorbeeld van. Deze kanteling en het anders alloceren van beschikbare middelen 
in begrotingen leidt tot meer focus in de gebieden en tot meer financiële inzet 
in deze gebieden.

Fonds Bestaande Stad (FBS)
Als heroverweging (nog) niet of onvoldoende leidt tot het beschikbaar krijgen 
van middelen om noodzakelijk interventies in de focusgebieden te kunnen 
uitvoeren, kan het Fonds Bestaande Stad (FBS) worden ingezet. De bestaande 
aanwendingscriteria van dit fonds geven de mogelijkheid om middelen in te 



zetten welke leiden tot verbetering van de leefbaarheid en versterken van de 
vitaliteit van woonwijken.
Uit dit fonds worden, naast de benodigde interventies in de focusgebieden, 
ook budgetten beschikbaar gesteld voor projecten en activiteiten op 
gebieden zoals het expertise centrum, burgerparticipatie en stedelijke 
vernieuwingsontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Hoofddoel van 
het FBS is de doorontwikkeling van de bestaande stad. 

Het gaat hierbij om fysieke, sociale en economische interventies in de stad met 
als doel het verbeteren van de leefbaarheid en het behoud c.q. vergroten van de 
concurrentiekracht van bestaande stadsdelen en wijken. Voor de aanwending 
van het fonds gelden de volgende criteria:

1. Aanwending voor vitaliteit van wijken incl. integrale wijkaanpak. Het project 
moet voldoen aan een van onderstaande aanwendingscriteria:
• bijdragen tot verbetering van de leefbaarheid in aandachtswijken;
• bijdragen aan het versterken van vitale woonwijken en bedrijventerreinen 

(geen herstructurering).

2. Aanwending voor projecten die voortvloeien uit de gebiedsprogramma’s 
(uitvoeringsplannen). Het project moet voldoen aan een van onderstaande 
aanwendingscriteria:
• visie ontwikkeling voor gebieden en stadsdelen;
• bijdragen aan het versterken van concurrentiekracht, werk- en 

woonmilieus;
• bijdragen om te komen tot versterken bereikbaarheid en mobiliteit;
• initiële kosten voor stedelijke vernieuwingsontwikkeling;
• Deze projecten hebben het karakter van het aanjagen / het op de agenda 

krijgen van vraagstukken binnen de gemeente maar ook bij partners 
waardoor nieuwe concepten en producten ontstaan die bijdragen aan 
een betere samenleving.

3. Aanwending voor maatschappelijke investeringen
Bij maatschappelijke investeringen gaat het om continue 
kwaliteitsverbeteringen door aanpassing en/of vervanging van de openbare 
ruimte, waarbij de gewenste vervanging aan de orde kan zijn vóór het 
verstrijken van de economische levensduur. De realisatie vindt bij voorkeur 
gelijktijdig plaats met de uitvoering van groot onderhoud.

4. Aanwending voor ad hoc projecten (maatschappelijke initiatieven meestal 
resulterend in initieel onderzoeken naar stedenbouwkundige mogelijkheden).

Voeding versus besteding 
Vanaf 2015 kent het fonds een jaarlijkse voeding van € 640.000. Bij het vaststellen 
van de jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen zal tevens een bestedingsplan 
worden opgesteld. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening. 

Aanjaaggelden
Het college heeft voor de periode 2015 -2018 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar 
gesteld beschikbaar gesteld als ‘aanjaagmiddelen’ voor Wonen en Wijken. 
Hiervan is € 500.000 bestemd voor versterking van vitaliteit van de wijk. In 
samenspraak met de raad zullen initiatieven uit de stad en door de stad zelf 
voorgedragen, worden gehonoreerd, die vooral gericht zijn op de activering, 
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buurtontmoeting, werk- en wijkeconomie. De aanjaagmiddelen zijn echt 
bedoeld als ‘stimulans en aanjager van de eigen kracht van de wijk. Hierbij 
zal ook gekeken worden naar experimenten op het gebied van ‘vergrijzing’ en 
Growing Green. De aanjaaggelden zullen bij voorkeur worden ingezet in de 
focusgebieden.

Uitwerking programmaplan Wijkgericht Werken 
Het programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 is in het eerste half jaar van 
2015 vastgesteld.
In het programmaplan worden strategische interventies voorgesteld voor de 
focusgebieden in de periode 2015-2019. 
Voor elk focusgebied zal een uitvoeringsplan per jaar worden opgesteld, te 
beginnen in 2016. Hierin wordt helder hoe er in dat jaar wordt gewerkt aan 
uitvoering van het programmaplan, wat het kost en eventuele keuzes die dit 
met zich meebrengt. 
 
Deze uitvoeringsplannen zullen jaarlijks aan het college ter besluitvorming 
worden voorgelegd en ter informatie aan de raad worden aangeboden. Het 
jaar 2015 is een overgangsjaar. In dit jaar wordt enerzijds verder gewerkt aan 
de lopende projecten in de focusgebieden en worden projecten afgerond (o.a. 
40+ aanpak in Centrumrand). Daarnaast worden - waar mogelijk - met partners 
nieuwe projecten in uitvoering genomen.

De keuze voor het gezamenlijk uitwerken van de voorgestelde interventies heeft 
in een aantal gevallen consequenties voor de bestaande beleidskaders. 
De benodigde interventies worden mede gefinancierd met behulp van partners 
in de stad. Maar de interventies vragen primair inzet (capaciteit, instrumentarium 
en financiën) van de gemeente. Dit zal zoveel mogelijk binnen de reguliere 
begroting van de gemeente moeten worden gevonden, waarbij het Fonds 
Bestaande Stad beschikbaar is om zaken aan te jagen, voor te financieren, 
et cetera (conform de huidige criteria voor aanwending van middelen uit het 
fonds). Tevens zal ook gekeken worden naar mogelijkheden die de beschikbare 
aanjaagmiddelen in deze kunnen bieden. Echter voor een aantal van de 
benodigde interventies is nu al duidelijk dat dit leidt tot een knelpunt ten opzichte 
van de huidige situatie. Dit kan zowel op gebied van capaciteit, instrumentarium 
(beleid, wet-regelgeving) als op financiën tot uiting komen.

Daar waar dit echt conflicteert met het huidige beleid zullen deze specifiek 
inzichtelijk worden gemaakt en bij de programmabegroting 2016 worden 
aangeboden. Daarbij zal onder meer nauwlettend afstemming gezocht worden 
met de uitwerkingsopdracht beheer, de decentralisatieopgave van het sociaal 
domein als ook de versobering in het domein van stedelijke ontwikkeling. 

4.3 | Risicoparagraaf
De in dit programmaplan beschreven werkwijze, de ambities en de 
benodigde interventies voor de focusgebieden zijn portefeuilleoverstijgend, 
dienstoverstijgend en organisatieoverstijgend. Ze vragen om extra inzet: soms 
personeel, soms financieel, soms instrumenteel. Niet altijd van de gemeente, 
maar zeker niet alleen van de gemeente.  Juist ook van de betrokken partners in 
de stad. We hebben te maken met een maatschappelijk middenveld dat sterk 
in beweging is. We zullen er als gemeente in ons werk rekening mee moeten 
houden dat we direct of indirect  met de gevolgen van deze ontwikkelingen te 
maken kunnen krijgen. 
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Deze manier van werken in de focusgebieden en aan het behalen van de 
resultaten, (in eerste instantie) via de voorgestelde interventies vraagt om 
anders denken en doen binnen de gemeentelijke organisatie en van partners. 
Het gaat ervanuit dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zowel vanuit 
de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat aangaan voor het 
behalen van de gestelde doelen en de benodigde interventies. Dit vraagt om 
een meerjarig commitment om met elkaar de interventies waar te maken en met 
elkaar gefundeerd eventuele consequenties voor sectoren, portefeuilles, etc. als 
gevolg van deze interventies inzichtelijk te maken.  Zowel voor de benoemde 
focusgebieden als voor andere delen van Almere. En dat we ons hierbij bewust 
zijn van de dagelijkse realiteit en veranderingen vanuit de omgeving.
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6. Monitoring en verantwoording

Programmasturing laat zich moeilijk in vastomlijnde verantwoordingsmodellen gieten. 
Het maakt deel uit van de gevraagde cultuurverandering waar we in de beschrijving 
van de werkwijze al over spraken. In de wijze van verantwoorden zal, naast de formele 
verantwoordingsrichtlijnen, vooral ook gezocht worden naar nieuwe vormen waarin we 
ook de Almeerders betrekken.

Verantwoorden, samen met onze partners vormt dan ook een belangrijke element van 
dit programmaplan. Juist door de stad actief te betrekken bij de verantwoording, wordt 
ruimte geboden aan de kracht van de stad en geven we de verantwoordelijkheid weer 
terug aan de samenleving. Ruimte voor reflectie op eigen handelen, het organiseren 
van ‘tegenkracht’ en de dialoog met partners uit de samenleving vormen een belangrijk 
onderdeel van het verantwoordingsproces. Dit kan per focusgebied verschillen. 

Concreet zal de verantwoording van het programmaplan Wijkgericht Werken langs 
verschillende lijnen plaatsvinden:

1. Voor elk focusgebied zullen halverwege de looptijd  zogenoemde focusgesprekken 
worden georganiseerd. Gesprekken met belanghebbenden in het betreffende 
gebied, waarbij naast  monitoring en bijstelling van interventies en doelen ook 
gekeken wordt naar de wijze van samenwerken en rolneming.

2. Ten aanzien van de focusgebieden en de doelen zijn indicatoren benoemd waarop 
we sturen. Deze indicatoren zijn uiteenlopend en divers van aard. Ze variëren van 
bijvoorbeeld  bezoekersaantallen in Almere Centrum tot waarderingscijfers voor 
leefbaarheid in de bestaande wijkpeiling Almere. Monitoring van de benoemde 
interventies is continue en wordt samen met de partners in de diverse focusgebieden 
vormgegeven.

3. Jaarlijks zal bij de verantwoording programmabegroting een verantwoording 
gegeven worden over de voortgang.

Naast deze specifieke verantwoording op het programmaplan bestaat het voornemen 
om in 2017 de stadsgesprekken te herhalen, zoals ook in 2013 hebben plaatsgevonden 
en waarvan de uitkomsten ten grondslag lagen aan dit programmaplan.




