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1. Inleiding 
 

1.1 Beleidskader 
 
Voor u ligt een geactualiseerd Mobiliteits- en  Infrastructuur Programma Almere (MIPA) 2021-2025. In het 
MIPA zijn projecten opgenomen voor uitbreiding, aanpassing, of een doelmatiger gebruik van bestaande 
hoofdinfrastructuren binnen de gemeente Almere.  
 
Op 17 september 2020 heeft de gemeenteraad een nieuwe Mobiliteitsvisie vastgesteld.  Deze visie is 
gebaseerd op 4 hoofdlijnen: 

1. Gezonde en duurzame mobiliteit 
2. Netwerken voor lopen, fiets OV en auto 
3. Regionale bereikbaarheid 
4. Knooppuntontwikkeling 

 
Met de vaststelling van deze nieuwe Mobiliteitsvisie zijn de meerjarige kaders voor het MIPA 
geactualiseerd. De doorwerking daarvan in projecten is in het voorliggend MIPA opgenomen. 
 
Naast de Mobiliteitsvisie is er nog een aantal andere documenten die relevant zijn voor het beleidskader: 

- de afspraken over Stedelijke Bereikbaarheid Almere 
- de AROV-overeenkomst busbaan Almere  Poort 
- het Programma Mobiliteit en Ruimte van de provincie Flevoland 
- de Intentieovereenkomst Metropolitane fietsroutes 

Met de uitgangspunten van deze documenten wordt in dit MIPA rekening gehouden.  
 
In het MIPA programma is een aantal projecten toegevoegd die voortvloeien uit de vaststelling van de 
Mobiliteitsvisie. In deze rapportage wordt: 

-  de stand van zaken van de lopende  projecten toegelicht;  
- een voorstel gedaan voor een nieuwe reeks projecten waarvan de uitvoering in 2021 start.  
- Een doorkijk gegeven voor het programma en de projecten t/m 2025  

Daarnaast is  de planning en financiering geactualiseerd. De projectbeschrijvingen staan in hoofdstuk 4. 
 

1.2 Afbakening 
 
Doel van het MIPA is het programmeren van investeringen in gemeentelijke hoofdinfrastructuur voor 
lopen, fiets, auto en openbaar vervoer. Het gaat daarbij om functioneel noodzakelijke aanpassingen aan 
bestaande hoofdinfrastructuur, vanwege de groei van de stad/het verkeersaanbod, of veranderingen in 
de bestaande stad. Ook kunnen noodzakelijke bijdragen aan regionale infrastructuurprojecten 
geprogrammeerd worden. Infrastructuurprojecten die samenhangen met gebiedsontwikkeling worden in 
principe niet  in het MIPA geprogrammeerd; deze worden gefinancierd via de betreffende 
grondexploitaties (GREX) van die gebieden. Zulke projecten worden opgenomen en verantwoord in het 
Meerjarenprogramma Grondexploitaties Almere (MPGA).  
Daarnaast zijn door de vaststelling van de nieuwe Mobiliteitsvisie niet-infra projecten opgenomen die als 
doel hebben een veiliger en/of doelmatiger gebruik van de bestaande hoofdinfrastructuur te stimuleren. 
Nieuw zijn bijvoorbeeld activiteiten om het gebruik van  fiets en schone stadslogistiek te stimuleren. Toch 
zal de infrastructuur-opgave de komende jaren nog steeds hoofdcomponent van het MIPA zijn. 
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2. Hoofdlijnen  
 

2.1 MIPA 2021-2025 
 
Voor de komende jaren  is het programma geactualiseerd en onderverdeeld naar jaarprogramma’s welke 
gerelateerd zijn aan de jaarlijks beschikbare mobiliteitssubsidie. Nog lopende verplichtingen voor 
projecten in uitvoering zijn ook opgenomen.  
In totaal omvat het MIPA 2021-2025 een maatregelenpakket van € 24,94 miljoen. 
 

 
 

 
Tabel 2.1 Verdeling van het budget over thema’s in het MIPA 2021-2025 en vorig MIPA 2019-2022  

 

Uitgangspunten in de financiering en programmering  zijn: 
▪ Aansluiten bij eerder uitgevoerde deelprojecten in een programmalijn (bijvoorbeeld: verder gaan 

met de opwaardering van het Spoorbaanpad); 
▪ ‘Werk met werk maken’ door zoveel mogelijk aan te sluiten bij onderhoudswerken; 
▪ Zo mogelijk gelijktijdig realiseren van infrastructuur- en veiligheidsprojecten; 
▪ Maximaal benutten van beschikbare subsidies  

 

2.2 Hoofdlijn Programma Fiets  
 
Fietsen is de meest duurzame vorm van mobiliteit en is vergeleken met andere vervoermiddelen 
goedkoop, snel, gezond en schoon. De fiets neemt ook weinig ruimte in; investeren in de fiets is dus op 
een kosteneffectieve manier investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. 
 
Voor het thema Fiets zijn de volgende doelstellingen in de mobiliteitsvisie genoemd: 
 

▪ Door verbreden van fietsroutes een kwalitatief hoogwaardig hoofdnet fiets realiseren 
▪ Doorzetten gescheiden verkeerssysteem in Almere Hout/Oosterwold 
▪ Samenwerken met de regio aan de realisatie van fietssnelweg F6 

MIPA 2021-2025 vorig MIPA 2019-2022 

thema projecten in uitvoering projecten nog op te dragen totaal programma totaal programma

Fiets 1.775.501 33% 13.420.000 69% 15.195.501 61% 13.403.549 53%

OV 1.935.552 36% 0 1.935.552 8% 2.927.170 12%

Auto 1.062.717 20% 0 1.062.717 4% 2.276.971 9%

V.veiligheid 415.000 8% 3.220.000 16% 3.635.000 15% 750.000 3%

Floriade/A6 0 0 0 5.185.000 21%

Activiteiten 190.000 4% 1.090.000 6% 1.280.000 5% 665.000 3%

Geluid 1.030.000 5% 1.030.000 4%

Lopen 400.000 2% 400.000 2%

Knooppunt 400.000 2% 400.000 2%

totaal 5.378.770 100% 19.560.000 100% 24.938.770 100% 25.207.690 100%
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▪ Verbeteren van fietsenstallingen bij NS-stations  
▪ Fietsroutes sociaal veiliger maken 
▪ Vindbaarheid fietsroutes verbeteren 
▪ Het gebruik van de fiets stimuleren door een fietscampagne 

 
Opwaarderen hoofdnet fiets 
Het hoofdnet fiets (zie bijlage 2) bestaat uit de drukke, utilitaire, overwegend vrijliggende fietspaden die 
rechtstreeks naar de belangrijkste bestemmingen lopen: de centra en de stations. Door opwaardering 
kunnen veel fietsers snel, veilig en comfortabel op hun bestemming komen. Opwaardering betekent 
verbreden van drukke fietsroutes, toepassen van rood asfalt voor herkenbaarheid en vindbaarheid, en 
verkeersveilige kruisingen met voorrang voor de fietser. Sinds 2016 wordt hier volop in geïnvesteerd. 
Met de verdere groei van de stad aan de periferie zal het autogebruik toenemen, en een aantal 
hoofdwegen naar en in het stadshart tijdens spitstijden in de toekomst zijn maximale capaciteit bereiken. 
Het is van belang dat tegen die tijd het hoofdnet fiets op orde is, zodat voor een deel van het verkeer 
(circa 50% van de lokale autoritten is korter dan 5 km) een hoogwaardig, snel fietsalternatief geboden  
wordt.  
 
Uitbouw fietsnetwerk in Almere-Hout/Oosterwold 
Het gescheiden vrijliggend fietsnetwerk is verkeersveilig, en wordt hoog gewaardeerd. In Almere Hout 
bouwen we dit netwerk verder uit: in 2021 wordt een vrijliggend fietspad aangelegd langs de Vinkweg 
naar Nobelhorst, langs de Kievietsweg/Tureluurweg in Oosterwold, en legt de provincie de fietsbrug aan 
van Oosterwold over de Hoge Vaart en Waterlandseweg naar Overgooi/Stichtsekant. 
 
Realisatie Fietssnelweg F6 
Februari 2018 hebben de Vervoerregio Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten 
van de Metropool Regio Amsterdam (MRA)en Rijkswaterstaat een intentieverklaring getekend om in de 
metropoolregio een hoogwaardig fietsnetwerk te gaan realiseren.  
September 2019 hebben de provincie Noord-Holland, de regio Gooi en Vechtstreek en inliggende 
gemeenten een intentieverklaring getekend om in de regio Gooi en Vechtstreek een hoogwaardig 
fietsnetwerk te gaan realiseren. 
Voor Almere gaat het F6-traject over het Spoorbaanpad: hierin is het voornemen om in 2021 met € 9,98 
miljoen fors te investeren (zie verder paragraaf 4.1). Belangrijke regionale snelle fietsroutes voor Almere 
zijn de uitlopers naar Amsterdam, Weesp, en Lelystad.  
De provincie Flevoland is in 2020 gestart met de planvorming van het traject tussen Almere Buiten en 
Lelystad. In 2021 wordt door Gedeputeerde Staten van Flevoland een investeringsbesluit genomen zodat 
de route in 2022+2023 aangelegd kan worden. 
In Muiderberg heeft een fietspad langs IJsselmeerweg - Naarderstraatweg - Hackelaarsbrug prioriteit in 
het regionale fietsnetwerk, maar is er nog geen zekerheid over de financiering. We zijn hierover in 
gesprek met de regio Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord-Holland in de MRA-fietswerkgroep.  
 
Fietsenstallingen NS-stations: 
Het gaat om uitbreiding van de stallingen op Almere Centrum en Almere Poort (op de overige stations is 
voldoende aanbod). De verbouwing van Almere Centrum is inmiddels gestart, inclusief de uitbreiding van 
1000 naar 3600 stallingsplekken in 2 nieuwe stallingen. Op Almere Poort komt in 2022 een uitbreiding. 
 
Sociale veiligheid fietsroutes 
Dit speelt met name op de fietstrajecten tussen de stadsdelen. We gaan verbetermogelijkheden 
verkennen, en vanaf 2023 maatregelen uitvoeren 
 
Vindbaarheid fietsroutes verbeteren 
De fietsbewegwijzering wordt vernieuwd en uitgebreid naar de nieuwe stadsdelen, en we onderzoeken 
de mogelijkheden om bepaalde routes naar recreatieve bestemmingen te markeren. 
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Fietsgebruik stimuleren 
Het aandeel elektrische fietsen is de afgelopen jaren gegroeid, deze groei zal zich nog doorzetten, zeker in 
Almere waar de fietsafstanden relatief groot zijn. Voor de snellere e-bikes is het van belang dat de 
fietspaden op het drukke utilitaire hoofdnet fiets voldoende breed zijn om tijdig op andere fietsers en 
kruisend verkeer te kunnen anticiperen. 
In de periode 2014-2019 is het fietsverkeer van en naar het centrum met 35% toegenomen; elders in de 
stad is een vergelijkbare groei waargenomen. We verwachten verdere groei van het fietsverkeer door de 
groei van de stad en kwaliteitsverbetering van het hoofdfietsnet.   
Ondanks de verbeteringen van de afgelopen jaren in het hoofdnet fiets, en de waargenomen groei in het 
aantal fietsritten, wordt er vergeleken met andere steden toch nog relatief weinig gefietst in Almere. 
Oorzaken zijn: de lage dichtheid/grote afstanden, hoge uitgaande pendel, hoogwaardig openbaar vervoer, 
laag aandeel studenten en hoog aandeel niet fietsende allochtonen. Maar Almere kent ook een hoog 
autogebruik (50 % van de lokale autoritten is korter dan 5 km) en een hoog aandeel overgewicht (54% van 
de volwassenen en 19 % van de kinderen)  
Hier zitten de aangrijpingspunten  om het fietsen te stimuleren. Naast investeren in goede 
fietsinfrastructuur komt er ook een accentverschuiving naar fietspromotie: met communicatie, 
doelgroepenbeleid, en het voeren van campagnes wordt het fietsgebruik  gestimuleerd.  

 
 
 

2.3 Hoofdlijn Programma Openbaar Vervoer 
 
De bouw van de busbaan van station Almere Poort naar de Hollandse brug zal in 2021 starten. Dat geldt 
ook voor de overkapping van het nieuwe busstation ’t Oor.  Beide projecten zijn reeds in een eerder MIPA 
vastgesteld. Ook in 2021 start de aanleg van de busbaan naar Nobelhorst, deze wordt gefinancierd vanuit 
de grondexploitatie Almere Hout. Op het bestaande busbanennet is nog voldoende capaciteit aanwezig 
om de toekomstige groei op te vangen. 
In de mobiliteitsvisie zijn voor lokaal openbaarvervoer de volgende doelen genoemd: 
 

▪ Lijnennet uitbouwen naar Almere-Duin en Oosterwold 
▪ Busvervoer is uiterlijk in 2028 (nieuwe concessie) zero emissie 

 
Dit zijn echter geen infrastructuur gerelateerde doelstellingen. In dit MIPA zijn dus geen nieuwe openbaar 
vervoer projecten opgenomen. 

 
 
 

2.4 Hoofdlijn programma Auto 
 
De mobiliteitsvisie noemt de volgende doelen  voor de auto: 
 

▪ Het op peil houden van de autobereikbaarheid in de bestaande stad. 
▪ Toepassen intelligente verkeersregelautomaten  
▪ Elektrisch autoverkeer stimuleren door opstellen beleidskader laadinfrastructuur  
▪ verbreden van de oprit vanuit Almere Poort op de A6 

 
Het autonetwerk is na de verbreding van de A6 en de Hogering zeer robuust. 
De afgelopen jaren is met het maatregelenpakket ‘benuttingsmaatregelen’ op veel kruispunten de 
autobereikbaarheid verbeterd. Behalve de lichte vertraging op de Buitenhoutsedreef  en op 
zaterdagmiddagen op de Hospitaaldreef (zie paragraaf 4.3) zijn er lokaal thans geen 
doorstromingsproblemen.  Slimmere verkeersregelautomaten kunnen via vervangingsbudget van 
StadsRuimte bij einde levensduur stap voor stap instromen.  
Het beleidskader laadinfrastructuur is inmiddels in procedure gebracht en kent een eigen financiering. 
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Er worden nog wel twee regionale knelpunten voorzien:  
 

- Tussen 2025 en 2030 wordt een capaciteitsprobleem verwacht op de enkelstrooks toerit vanuit 
Almere Poort naar de A6. Met Rijkswaterstaat zijn oplossingen verkend voor een verbreding, de 
kosten worden indicatief geschat op circa € 7 miljoen. De komende tijd zoeken we naar draagvlak 
voor een gezamenlijke oplossing inclusief cofinanciering. Dit project is in dit MIPA nog niet aan de 
orde. Te zijner tijd zijn aanvullende middelen nodig voor de financiering. 

- Voor de verbreding van de A6 tussen Almere Buiten en Lelystad komt in 2021 een 
ontwerptracébesluit (OTB), waarbij ook een oplossing moet komen voor aanpak van de 
geluidhinder problematiek voor Almere Buiten; realisatie van de verbreding is voorzien in 2025. 
Dit project wordt gefinancierd door het Rijk. 

 
 

2.5 Hoofdlijn Programma Verkeersveiligheid  
 
Doel is de verkeersveiligheid op hoog niveau te houden. De mobiliteitsvisie meldt als doelstelling:  
 

▪ Aanpak verkeersonveilige locaties 
 
Dankzij het gescheiden verkeerssysteem is het aantal verkeersslachtoffers in Almere laag, vergeleken met 
andere steden.  De absolute cijfers laten echter in 2019 een stijging zien van het aantal 
verkeersslachtoffers, zowel onder fietsers, brommers en snorfietsen, als automobilisten. Vooral bij de 
kwetsbare groep fietsers is de afloop van ongevallen met auto’s vaak ernstig. Dit speelt onder andere op 
bedrijventerreinen waar te hard gereden wordt door personenauto’s; we ontwikkelen hiervoor een 
maatregelpakket. We monitoren de ontwikkeling van de onveiligheid op het hoofdnet fiets. Ook op het 
lokale hoofdnet auto (de dreven) wordt te hard gereden en zijn er nog kruisingen die niet beveiligd zijn. 
In 2021 verschijnt een beleidsplan verkeersveiligheid met bredere analyses en een aanpak. 
De maatregelen  voor de Evenaar zijn financieel opgenomen in dit MIPA, de rapportage komt inhoudelijk 
gelijktijdig met dit MIPA in besluitvorming. Daarnaast zijn er 5 onveilige kruisingen waar maatregelen 
geprogrammeerd zijn.  
 
 

2.6 Hoofdlijn Programma Geluidhinder 
 
Op een aantal locaties in de stad zijn aanvullende maatregelen nodig  om hinder door wegverkeerslawaai 
te beperken. Daarom noemt de mobiliteitsvisie als doel: 
 

▪ Het opstellen van een actieplan geluid 
 

In eerste instantie wordt gekeken naar afschermende maatregelen. Een geluidwal is goedkoop in aanleg 
en beheer; is dat ruimtelijk niet inpasbaar dan zijn geluidschermen mogelijk. Als deze maatregelen vanuit 
stedenbouwkundige overwegingen niet haalbaar zijn, kan geluid reducerend asfalt  een oplossing zijn. 
Het ‘actieplan Geluid’ komt gelijktijdig met dit MIPA in besluitvorming. De financiering van de eerste 4 
maatregelen is opgenomen in dit MIPA 
 
 

2.7 Hoofdlijn Programma Lopen 
 
Het programma ‘Lopen’ is nieuw in het MIPA. Voor het thema Lopen zijn de volgende doelen in de 
Mobiliteitsvisie genoemd: 
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▪ Op kaart zetten van een netwerk met belangrijkste looproutes 
▪ Creëren van vindbare en herkenbare looproutes 

 
Hier en daar ontbreekt de continuïteit op de wandelpaden of is de kwaliteit onvoldoende. We stellen een 
netwerk vast en focussen daarbij op de looproutes in en naar centra en voorzieningen. Bij de 
verbeterplannen wordt specifieke aandacht gevestigd op inclusieve uitvoering: ook verkeersdeelnemers 
met beperkingen moeten gemakkelijk van deze routes gebruik kunnen maken. 

 
 

2.8 Hoofdlijn Programma Knooppunten 
 
Het programma ‘Knooppunten is nieuw in het MIPA’. Hiervoor zijn in de mobiliteitsvisie de volgende 
doelen genoemd: 

▪ Verdichting van stedelijk programma rondom knooppunten 
▪ Verblijfskwaliteit verbeteren op stations 
▪ prioriteit voor voetganger en fiets in de openbare ruimte op knooppunten 

 
Voor het stationskwartier Almere centrum zal een stedenbouwkundige visie opgesteld worden, waarbij 
transformatie van bestaande bouw onderdeel zal uitmaken; voor de andere stations stellen we een kader 
op voor programmatische verdichting.  
Voor de stations Muziekwijk/NS, Parkwijk/NS en Oostvaarders werken we aan een aantrekkelijker 
verblijfsklimaat voor langzaam verkeer door herinrichting van de stationsomgevingen, te beginnen met 
station Muziekwijk.  

 
 

2.9 Activiteiten 
 
Vanwege nieuwe regelgeving worden vanaf 2017 uitgaven voor niet-infrastructuur gerelateerde 
activiteiten apart onderscheiden. Dit zijn: de programmakosten MIPA, verkeerseducatie, de 
fietscampagne en het onderzoek schone stadsdistributie. Zie ook paragraaf 4.8  
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3. Stand van zaken programma  
 

3.1 Lopende projecten   
 
In  2019 waren 21 projecten  in uitvoering. Hiervan zijn 13 projecten inmiddels gereed.  
 

 
 

Tabel 3.1: projecten  gerealiseerd en  in uitvoering  
 

Gerealiseerde projecten (in tabel 3.1 groen gemarkeerd):  
Van een aantal projecten zijn de exacte kosten bekend en afgewikkeld. De overige projecten zijn gereed 
maar er staan nog verplichtingen open die in 2020 gefactureerd en betaald zullen worden. 
Projecten in uitvoering (in tabel 3.1 paars gemarkeerd):  
De  paars gemarkeerde projecten zijn nog in uitvoering; 3 komen  in 2020 gereed, 3 komen in 2021 gereed 
en 2 hebben een langere doorlooptijd, zie hiervoor navolgende paragraaf 3.2.  
 

3.2 Wijzigingen in het programma 
 
Ten opzichte van vorig jaar zijn de volgende wijzigingen in het MIPA verwerkt: 
 
Projecten met aangepaste planning 
 

 
 

Tabel 3.2: projecten met een aangepaste doorlooptijd 

LOPENDE PROJECTEN 

groen = project gereed

paars = project in uitvoering

thema project nr omschrijving project begroot 

kosten   t/m    

31-12-2019

verplichting 

of nog te 

besteden

Fiets 1.4568 Spoorbaanpad Binderijbrug-Parkwijk/NS 16.000 24.656 0

Fiets 1.12 Tsjaikwskypad  Muziekwijk 351.517 124.622 2.335

Fiets 1.13 Fietsbrug in ecozone Hogering 350.000 90.074 270.941

Fiets 1.14 Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 800.000 45.491 754.509

Fiets 1.16 Spoorbaanpad in Literatuurwijk 300.000 359.396 218

Fiets 1.19 Fietsparkeren aanpassen NS-stations Muziekwijk c.a. 100.000 0 10.000

Fiets 1.20 Fietsparkeren in de wijken 215.000 0 215.000

Fiets 1.21+1.22 fietstelpunten 99.495 12.555 86.940

Fiets 1.27 vrijliggende fietspaden Achillesstraat 1.000.000 892.583 75.000

Fiets 1.29a plankosten 3 bruggen Spoorbaanpad 500.000 139.442 360.558

OV 2.2+2.3 inpassing busbanen/herinrichten omgeving bushaltes 846.170 760.153 40.780

OV 5.3a plankosten overkapping busstation 't Oor 200.000 105.228 94.772

OV 5.3b realisatie overkapping busstation 't Oor 1.800.000 0 1.800.000

Auto 3.3 Markerdreef-Randstaddreef: extra rijstrook 165.000 131.292 127

Auto 3.7d gemeentelijke bijdrage verbreding Hogering-west 2020 955.000 0 948.476

Auto 3.12 turborotonde Polderdreef 87.000 92.198 15.000

Auto verbeteren doorstroming rotonde Parkwijklaan 99.114 0 99.114

V.veiligheid 4.2 rotonde Muziekdreef-Kruidenweg 300.000 15.915 275.000

V.veiligheid 4.3 rotonde Hollandsedreef-Bartokweg 300.000 7.314 140.000

Activiteit A.2d verkeerseducatie 2020 90.000 0 90.000

Activiteit A.1c programmakosten 2020 MIPA 135.000 0 100.000

planning planning 

thema projectnr projecten met aangepaste planning oud nieuw

Fiets 1.26 Strawinskypad Muziekwijk 2018 2023

Fiets 1.20 fietsparkeren in de wijken 2020 2021

Fiets 1.21+1.22 fietstelpunten 2020 t/m 2024

Fiets 1.14 Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 2019 2021

Fiets 1.23 Aanpassen fietsbewegwijzering 2020 2023

V.veiligheid 4.5 fiets voorrang op rotondes 2021 2025
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• 1.26: Strawinskypad: de verbreding Strawinskypad lift kostenefficiënt mee met groot onderhoud 
Muziekwijk-zuid; het groot onderhoud is uitgesteld tot 2023 vanwege bezuinigingen in het MPBA;  

• 1.20 Fietsparkeren in de wijken: dit project vergt iets langer organisatie en voorbereiding 

• 1.21+1.22: fietstelpunten: met dit budget kunnen we tot 2025 jaarlijks fietstellingen houden 

• 1.14: Tsjaikowskypad-Giethoornpad-brug Olstgracht: de randvoorwaarden voor de verbreding van de 
fietsbrug over de Olstgracht bleken complex vanwege naastgelegen pompput en ondergrondse 
leidingen. Realisatie van de brug en aansluitende paden is nu voorzien in 2021. 

• 1.23: aanpassen fietsbewegwijzering: vanwege nieuwe prioriteiten in het programma wordt dit 
project uitgesteld tot 2023.  

• 4.5: Fiets voorrang op rotondes: vanwege nieuwe prioriteiten in het programma wordt dit project 
uitgesteld tot 2025. 
 

Nieuwe projecten  
 

 
Tabel 3.3: nieuwe projecten  

 

De vaststelling van de mobiliteitsvisie resulteert in een reeks nieuwe projecten. Deze worden in hoofdstuk 
4 beschreven. 
 
Projecten met aangepaste kostenraming 
 

 
 

Tabel 3.4: projecten met een aangepaste kostenraming 
 

• Project 1.14: Tsjaikowskypad + Giethoornpad + brug Olstgracht: de verbreding van de smalle 
fietsbrug over de Olstgracht is technisch complex gebleken, daarnaast bleek dat veel naastgelegen, 

kosten-

thema projectnr nieuwe projecten raming planning 

Fiets 1.31 upgrade Fongerspad-Noord (tpv Lumierepark) 440.000 2021

Fiets 1.32 scooterparkeren op NS-stations 10.000 2021

Fiets 1.33 sociaal veilige fietsroutes 200.000 2023+2024

Fiets 1.34 verbreding Fongerspad-Zuid 440.000 2024

Fiets 1.35 verbreding Oeverpromenade+Fontanapad 420.000 2024

Fiets 1.36 verbreding fietsroute Muzenpark 360.000 2024

V.veiligheid 4.6 Evenaar - maatregelen 1e fase 550.000 2022

V.veiligheid 4.7 Evenaar: maatregelen 2e fase 1.160.000 2025

V.veiligheid 4.8 aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 300.000 2023+2024

V.veiligheid 4.9 verkeerslichten Spoordreef-Oreganoweg 300.000 2024

V.veiligheid 4.10 reconstructie Geuzenpad  x Rembrandtweg+Frans Halsweg 80.000 2024

V.veiligheid 4.11 rotonde Vrijheidsdreef-Rembrandtweg 330.000 2024

V.veiligheid 4.12 rotonde Polderdreef-Boekenweg 330.000 2024

Geluid 6.1 geluidscherm Brugmark 120.000 2021

Geluid 6.2 stil asfalt Koppeldreef 150.000 2023

Geluid 6.3 stil asfalt Buitenhoutsedreef 240.000 2023

Geluid 6.4 geluidscherm Westerdreef 520.000 2025

Lopen 7.1a verbeteren looproutes 400.000 2023+2024

Knooppunt 8.1 verbeteren verblijfskwaliteit knooppunt Muziekwijk/NS 400.000 2023

Activiteit A5 fietscampagne 100.000 2022+2023

Activiteit A6 onderzoek schone stadsdistributie 20.000 2021

Activiteit A.2 verkeerseducatie 2023-2025 290.000 2023-2025

Activiteit A.1 programmakosten 2022-2025 400.000 2022-2025

oude nieuwe

thema projectnr projecten met aangepaste kostenraming raming raming

Fiets 1.14 Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 800.000 1.500.000

Fiets 1.23 Aanpassen fietsbewegwijzering 400.000 700.000

Fiets 1.28+1.29 Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen 9.080.000 9.230.000

Activiteit A.1d programmakosten 2021 135.000 100.000
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grotendeels verouderde rioleringen verwijderd of omgelegd moeten worden. Het Rioolfonds draagt 
het grootste deel van deze meerkosten; daarnaast zijn er bijdragen vanuit de mobiliteitssubsidie en 
de MIPA-reserve. 

• Project 1:23: aanpassen fietsbewegwijzering: de bestaande fietsbewegwijzering wijkt af van wat 
landelijk gebruikt wordt, en de wegwijzers vergen groot onderhoud. Doordat we nu ook meteen  
fietsbewegwijzering  plaatsen in de nieuwbouwgebieden Poort, Nobelhorst, Oosterwold en 
Noorderplassen waar nog geen fietsbewegwijzering is, komt de kostenraming hoger uit, maar dragen 
MPBA en de grondexploitaties bij waardoor de kosten voor het MIPA vrijwel gelijk blijven. 

• Project 1.28 + 1.29: Spoorbaanpad van  Parkwijk/NS tot Buiten/NS inclusief 3 nieuwe bruggen: Ten 
opzichte van de raming van vorig jaar komt de nieuwe raming 1,6% hoger uit  

• Project A.1d Programmakosten 2021: de kosten zullen 35.000 minder zijn dan begroot. 
 
 
Projecten die niet meer in het MIPA opgenomen zijn 
 

 
 

Tabel 3.5: vervallen projecten  
 

• 1.29: Fietsparkeren aanpassen NS-stations Muziekwijk:  dit betrof de herinrichting en overkapping 
van de stalling naast winkelcentrum Muziekwijk en het station. Uit waarnemingen ’s avonds is 
gebleken dat deze stalling niet door treinpassagiers wordt gebruikt maar vermoedelijk door 
bewoners uit naastgelegen appartementen. 

 
 
 
 
 
 
  

oude nieuwe

thema projectnr niet meer in MIPA opgenomen projecten raming situatie

Fiets 1.19 Fietsparkeren aanpassen NS-stations Muziekwijk c.a. 100.000 vervallen
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4. Projecten per thema 

4.1 Fiets 
 

 
Figuur 4.1 Fietsprojecten. 

 

 
 

Project 1.14: aanvulling Tsjaikowskypad-Giethoornpad + brug Olstgracht: onvoorziene meerkosten op het 
oorspronkelijke project, voornamelijk door groot onderhoud aan naast de brug gelegen grotendeels 
verouderde rioleringen, deze moeten verwijderd, vervangen of omgelegd worden, het rioolfonds draagt 

projectnr. programma fiets, totaal 13.420.000

1.14 aanvulling Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 700.000

1.28+1.29 Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen 9.230.000

1.30 herindelen fietsbrug Spoorbaanpad stationsplein/busplein 750.000

1.31 upgrade Fongerspad-Noord(Lumierepark) 480.000

1.32 Scooterparkeren  op NS-stations 10.000

1.18 bijdrage ProRail Fietsparkeren NS-station Almere  Poort n.v.t.

1.23a planvoorbereiding fietsbewegwijzering 30.000

1.23b realisatie aanpassen fietsbewegwijzering 700.000

1.33a sociaal veilige fietsroutes 2023 100.000

1.33b sociaal veilige fietsroutes 2024 100.000

1.26 Strawinskypad Muziekwijk 100.000

1.34 verbreding Fongerspad-Zuid 440.000

1.35 verbreding Oeverpromenade+Fontanapad 420.000

1.36 verbreding fietsroute Muzenpark 360.000



MIPA 2021-2025 

        14 

 

hier aan bij. Daarnaast is de verbreding van de smalle fietsbrug technisch complex gebleken wat ook tot 
meerkosten heeft geleid: verbreding van de bestaande betonbrug was niet mogelijk, daarom wordt een 
breder stalen dek op het bestaande fietspad en nieuwe steunpunten gelegd. Daardoor moeten ook de 
opritten opgedikt en verbreed worden.  
 
Project 1.29: 3 bruggen Spoorbaanpad, en 
Project 1.28: verbreding Spoorbaanpad van Parkwijk/NS tot Almere Buiten/NS 
Het project behelst de bouw van nieuwe fietsbruggen over Hoge en Lage Vaart, en een fietsbrug over de 
Koppeldreef; aansluitend kan het Spoorbaanpad tot in het centrum van Almere Buiten verbreed worden.  
De kosten waren vorig jaar geschat op €9,08 miljoen (7,08 miljoen voor de bruggen en 2,0 miljoen voor 
fietspad en nieuwe opritten), de meest actuele raming komt nu uit op €9,23 miljoen (+1,6%). 
 
Project 1.30: herindelen fietsbrug Spoorbaanpad -Stationsplein/Busplein:  
Sinds de aanleg van de brug (1985) is er geen onderhoud geweest; deklaag van het brugdek, schilderwerk 
en voegen zijn in slechte staat, er zijn lekkages en verstoppingen in de waterafvoer, die liefst tegelijk met 
afwateringsproblemen in het naastgelegen stationsviaduct door ProRail en gemeente aangepakt moeten 
worden tijdens de verbouwing van het station. Het brugdek vergt herindeling met meer ruimte voor de 
fiets, verplaatsing van de lichtmasten die nu midden op de brug staan, en groot onderhoud. 
 
Project 1.31: upgrade Fongerspad-Noord: Dit fietspad verkeert al in slechte staat, maar zal (door zwaar 
verkeer om de bomenrijen langs het pad uit te dunnen) zó slecht worden dat de veiligheid in het geding 
komt. Het  MIPA realiseert de verbreding en het rood asfalt, het MPBA draagt bij aan de vervanging.  
 
Project 1.32: scooter parkeren op NS-stations: onder de overkappingen van de stallingen op de stations 
Muziekwijk/NS, Parkwijk/NS, Almere Buiten/NS en Oostvaarders/NS is voldoende restruimte om ook het 
parkeren van scooters te ordenen. 
 
Project 1.18: bijdrage ProRail fietsparkeren station Almere Poort/NS: bij ProRail is € 350.000 beschikbaar 
voor uitbreiding van het fietsparkeren bij station Almere Poort. De realisatie kan starten na aanleg van de 
naastgelegen oprit van de busbaan naar de Hollandse Brug. Omdat deze  externe middelen door ProRail 
worden ingezet spelen ze geen rol in de gemeentelijke financiering. 
 
1.23: aanpassen fietsbewegwijzering: de bewegwijzering uit 2000 is verouderd, sindsdien is de stad fors 
gegroeid. Door andere prioriteiten in het programma wordt dit project uitgesteld tot 2023. Wel maken we 
van de gelegenheid gebruik om niet alleen de fietsbewegwijzering in de bestaande stad maar ook in de 
nieuwe stadsdelen te gaan realiseren: de bestaande verwijzingen worden opnieuw opgezet, en het 
systeem wordt uitgebreid naar de stadsdelen Almere Poort, Almere Hout en Noorderplassen waar nu nog 
geen fietsbewegwijzering is. 
 
1.33: sociaal veilige fietsroutes: dit speelt met name op de fietsroutes tussen de stadsdelen waar de 
fietspaden door het groen of over een bedrijventerrein lopen. We onderzoeken de mogelijkheden voor  
aanvullende bebouwing, waar dat niet kan zorgen we voor meer openheid en zicht op de fietspaden, 
vooral door aanpassingen in de groenvoorziening.. 
 
1.26: Strawinskypad Muziekwijk: de verbreding van dit pad loopt in 2023 kostenefficiënt mee met de 
(vertraagde) werkzaamheden van groot onderhoud Muziekwijk-zuid. 
 
1.34 verbreding Fongerspad-zuid, en  
1.35:verbreding Oeverpromenade + Fontanapad: met de verbreding van deze deeltrajecten worden de 
hoofdfietsroutes rondom het Weerwater in 2024 gecompleteerd 
 
1.36: verbreding fietsroute Muzenpark: de verbreding van dit pad loopt kostenefficiënt mee met de 
werkzaamheden van groot onderhoud in het Muzenpark. 
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4.2 Openbaar vervoer 
De bouw van de busbaan van station Almere Poort naar de Hollandsebrug zal in 2021 starten en is medio 
2023 gereed. De overkapping van het nieuwe busstation ’t Oor zal ook in 2021 starten en is eind 2021 
gereed. Beide projecten zijn reeds eerder vastgesteld. In dit MIPA zijn geen nieuwe openbaar vervoer 
projecten opgenomen. 
 

4.3 Auto 
 

 
Figuur 4.2 Auto- en verkeersveiligheidsprojecten 

 
Eind 2019 is de verbreding van de A6 gereed gekomen. Medio 2020 heeft de provincie Flevoland de 
uitvoering gestart van de verbreding van de Hogering-West. Vanuit het MIPA is aan dit project de 
afgelopen jaren cofinanciering verstrekt, in 2020 een laatste bijdrage van € 948.476,- 

Figuur 4.3 vertragingen op het hoofdnet auto 
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Alleen op de Buitenhoutsedreef en een deel van het centrum is sprake van lichte vertraging. In het 
centrum is de doorstroming op de Hospitaaldreef de afgelopen jaren verbeterd door de doserende 
werking van de verkeerslichten op de fietsoversteken, betere afstelling van de lichten, een extra linksaf 
strook op de Krakeling-rotonde en veranderingen in het winkelaanbod.  
Najaar 2020 is nergens op het hoofdnet auto vertraging geconstateerd; dit door de afname van het 
autogebruik door de coronacrisis. 
Voor de komende jaren zijn geen nieuwe autoprojecten voorzien. 
 

4.4 Verkeersveiligheid 
 

 
 
4.5: voorrang op rotondes: er zijn 3 rotondes in Almere Buiten waar fietsers geen voorrang hebben terwijl 
dit wel de landelijke richtlijn is en ook beter past in het Almeerse beleid  ‘voorrang fiets’. 
 
Project 4.6: Evenaar, maatregelen 1e fase: Het fietspad langs de Evenaar van Koppeldreef tot 
insteekhaven wordt gereconstrueerd en verbreed, inclusief alle kruisingen; er komen nieuwe drempels op 
de Evenaar-rijbanen, en er wordt een ontbrekend voetpad gemaakt tussen Balistraat en Celebesstraat. 
Voor een nadere toelichting: zie de rapportage over de Evenaar die tegelijk met dit MIPA  in procedure is. 
 
Project 4.7: Evenaar, maatregelen 2e fase: de rotonde Evenaar-Spectrumdreef en de aansluiting 
Atlasdreef-Evenaar worden ‘turbo-rotondes’ (2-strooks rotonde met overrijdbare scheiding). En we gaan 
het aantal doorsteken en kruisingen beperken, nadat in een proefperiode draagvlak en effecten worden 
verkend. Deze maatregelen staan geprogrammeerd voor 2025. 
 
Project 4.8: aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen: De afgelopen 3 jaar zijn fietsers gewond geraakt 
bij ongevallen op fietskruisingen op Gooisekant en Sallandsekant. Veel verkeer op bedrijventerreinen is 
personenautoverkeer dat op de brede wegen te hard rijdt. Vaak zijn fietskruisingen niet veilig genoeg 
ingericht. Er gebeuren niet veel ongevallen, maar als ze gebeuren is de afloop voor fietsers vaak ernstig. 
We gaan onderzoeken wat voor deze situaties een goede inrichting is. Voor 2023 en 2024 is een 
taakstellend bedrag van 2x € 150.000 opgenomen om fietskruisingen op bedrijventerreinen veilig in te 
richten. Waar dat kan voeren we uit in combinatie met groot onderhoud. 
 
Project 4.9: verkeerslichten Spoordreef-Oreganoweg 
De ontwikkeling van de verkeersonveiligheid (bijlage 4, tabel 1) laat zien dat de Spoordreef-Noord relatief 
onveilig is; op de kruising met de Oreganoweg worden verkeerslichten voorgesteld. 
 
Project 4.10: reconstructie Geuzenpad x Rembrandtweg en Frans Halsweg: 
Als het verkeerslicht bij deze busbaankruisingen groen toont, krijgen bestuurders het signaal ‘doorrijden’: 
bestuurders verwachten niet dat ze ondanks dit groene licht voorrang moeten verlenen aan fietsers op 
het parallel aan de busbaan gelegen fietspad. Het 3-kleurig verkeerslicht wordt vervangen door een 2-
kleurig licht (alleen oranje en rood), en het fietspad wordt ‘uitgebogen’ voor meer attentie door fietsers 
en meer opstelruimte voor de auto. 

projectnr. programma Verkeersveiligheid 3.220.000

4.5 fiets voorrang op rotondes 170.000

4.6 Evenaar - maatregelen 1e fase 550.000

4.7 Evenaar - maatregelen 2e fase 1.160.000

4.8a aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2023 150.000

4.8b aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2024 150.000

4.9 verkeerslichten Spoordreef-Oreganoweg 300.000

4.10 reconstructie Geuzenpad  x Rembrandtweg+Frans Halsweg 80.000

4.11 rotonde Vrijheidsdreef-Rembrandtweg 330.000

4.12 rotonde Polderdreef-Boekenweg 330.000
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Project 4.11 en 4.12: rotonde Vrijheidsdreef-Rembrandtweg en Polderdreef-Boekenweg: 
Deze kruisingen zijn gelegen op minder drukke dreeftrajecten waar relatief hard gereden kan worden. Een 
rotonde is op deze kruispunten een geëigende maatregel. Een analyse van de verkeersonveiligheid op de 
dreven is opgenomen in bijlage 4.  
 

4.5 Geluidhinder 
 

 
 
 

 
 
6.1 Geluidscherm Brugmark: op de bestaande grondwal wordt een scherm van 2m hoog geplaatst, wat 
ingeplant wordt met klimop om het groene karakter te behouden. 
 
6.2 stil asfalt Koppeldreef en 6.3: stil asfalt Buitenhoutsedreef: een geluidscherm is  op deze wegen vanuit 
stedenbouwkundige optiek niet mogelijk, we passen een deklaag geluid reducerend asfalt toe als in 2023 
deze wegen in groot onderhoud komen. 
 
6.4 Geluidscherm Westerdreef: op 2 locaties aan weerszijden van het drukste deel van de Westerdreef 
worden geluidschermen geplaatst. 
 
De projecten 6.5 t/m 6.7zijn nog niet geprogrammeerd in de periode 2021-2025, maar staan op de 
reservelijst MIPA projecten (bijlage 3).  

projectnr. programma Geluidhinder 1.030.000

6.1 geluidscherm Brugmark 120.000

6.2 stil asfalt Koppeldreef 150.000

6.3 stil asfalt Buitenhoutsedreef 240.000

6.4 geluidscherm Westerdreef 520.000
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4.6 Lopen 
 

projectnr. Programma Lopen 400.000 

7.1a verbeteren looproutes 2023 200.000 

7.1b verbeteren looproutes 2024 200.000 

 
In de aanloop naar centra en voorzieningen zijn goede looproutes van belang. We vullen ontbrekende 
voetpaden aan en verbeteren waar nodig de kwaliteit, met specifieke aandacht voor een  inclusieve 
uitvoering. Verkenning en planvorming ion 2021 en 2022, realisatie in 2023 en 2024. De kosten zijn nog 
niet bekend, er is een voorlopig bedrag van 2 x € 200.000 in het MIPA opgenomen. 

4.7 Knooppunten 
 

 
De openbare ruimte rondom dit station wordt opnieuw ontworpen, met meer aandacht voor logische, 
vindbare looproutes, sociale veiligheid, meer groen, en een aantrekkelijker verblijfsklimaat. Realisatie is 
gepland tegelijk met groot onderhoud van Muziekwijk-Zuid in 2023. 
 

4.8 Activiteiten 
 

 
 
 
 
Vanwege nieuwe regelgeving wordt vanaf 2017 een onderscheid gemaakt tussen investeringen in 
infrastructuurprojecten en uitgaven voor activiteiten. Het MIPA financiert de volgende activiteiten: 
 
Project  A.1 Programmakosten MIPA  
Dit zijn jaarlijkse kosten voor  financiële afwikkeling, projectmanagement en aanvraag subsidies. 
 
Project A.2. Verkeerseducatie 
Met infrastructuur maatregelen kan niet elke vorm van verkeersonveiligheid bestreden worden. Jaarlijks 
wordt een  bedrag van € 90.000,- (vanaf 2023 € 100.000) ingezet voor projecten verkeerseducatie. 
Doelgroepen zijn onder andere basisschoolleerlingen (fietsexamen, VVN-verkeersexamen, 
verkeersveiligheidslabel basisscholen), jongeren 12-18 jaar (verkeerseducatie bewustwording gevaarlijk 
gedrag in verkeer),  en ouderen. Speerpunten voor de komende jaren zijn: fietslessen op basisscholen 
voor het VVN-verkeersexamen, aandacht voor de gevaren van rood licht negatie busbanen en het 
gevaarlijk gebruik van mobiele telefoons in het verkeer, e-bike cursussen voor senioren.  
 
 

projectnr. Programma Knooppunten 400.000

8.1 verbeteren verblijfskwaliteit knooppunt Muziekwijk/NS 400.000

projectnr. programma Activiteiten 1.100.000

Activiteit A.2e verkeerseducatie 2021 90.000

Activiteit A.2f verkeerseducatie 2022 90.000

Activiteit A.2g verkeerseducatie 2023 100.000

Activiteit A.2h verkeerseducatie 2024 100.000

Activiteit A.2i verkeerseducatie 2025 100.000

Activiteit A.5 fietscampagne 100.000

Activiteit A.6 onderzoek schone stadsdistributie 20.000

Activiteit A.1d programmakosten 2021 MIPA 100.000

Activiteit A.1e programmakosten 2022 MIPA 100.000

Activiteit A.1f programmakosten 2023 MIPA 100.000

Activiteit A.1g programmakosten 2024 MIPA 100.000

Activiteit A.1h programmakosten 2025 MIPA 100.000
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Project A.5 Fietscampagne:  
 
Voorjaar 2022 komt het Spoorbaanpad naar Almere Buiten gereed, inclusief de nieuwe fietsbruggen. Een 
van de eisen van het rijk om subsidie op de Vaartbruggen te verkrijgen is het voeren van fietspromotie. 
Het fietsgebruik in Almere is overigens nog relatief laag vergeleken met andere steden. Mede daarom 
zetten we in op het stimuleren van het fietsgebruik door een fietscampagne (communicatie, promotie-
acties). 
Na voorbereiding in 2021 starten we in 2022+2023 een meerjarige campagne om het fietsgebruik te 
stimuleren. Veel mensen weten niet dat je voor veel lokale ritten met de fiets sneller bent dan per auto of 
OV. Of kennen het plezier van fietsen nog niet. Fietsen is gezond en duurzaam. Goede communicatie en 
informatie helpt : voor welke ritten ben je sneller met de fiets? Wat is er gereed in het hoofdnet fiets, 
ontdek recreatieve fietsroutes, ervaar de nieuwe bewaakte stallingen bij het station). Ook gaan we 
evenementen organiseren gericht op verschillende doelgroepen (denk bijvoorbeeld aan fietslessen voor 
allochtonen en oudere e-bike fietsers, ‘wedstrijdjes’ tussen auto en fiets, fietsoptochten voor kinderen, 
informatiemiddagen, diefstalpreventie, een Almeerse fietsapp waarmee je fietspunten spaart, meefietsen 
met de wethouder bij de heropening van de snelfietsroute Spoorbaanpad, et cetera ). 
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5. Financieel kader 

5.1 Omvang programma en beschikbare budgetten 
Het totaal in het MIPA opgenomen budget is € 25,17 miljoen voor alle projecten  t/m 2025. Hiervan komt 
€9,48 miljoen (38%) uit externe middelen en € 15,69 miljoen (62%) uit eigen middelen Almere. 
 

 
Tabel 5.1 Beschikbare  middelen t/m 2022. 

 
Externe middelen bestaan uit subsidies voor verkeer- en vervoerdoeleinden: 

▪ Restant subsidie benutting kruispunten van de provincie Flevoland (benut in 2020); 
▪ subsidies verkeer & Vervoer (door indexatie oplopend van €908.000 in 2019 naar €949.000 in 

2021 tot naar schatting €1.020.000 in 2025) uit het provinciefonds (50% subsidie); 
▪ Een bijdrage van de provincie van € 1.000.000 en een subsidie van €1.535.000 van het Rijk 

(ministerie I&M) voor verbreding van bruggen Spoorbaanpad over Hoge en Lage Vaart, en een 
bijdrage van €750.0001 van het Rijk voor de fietsbrug Spoorbaanpad bij Almere-Centrum/NS 

Eigen middelen: daarvoor zijn de volgende bronnen opgenomen: 
▪ StadsRuimte heeft  een bijdrage van €90.000 toegevoegd in de MIPA-reserve als bijdrage voor de 

vervangingsinvesteringen in het MIPA van het Spoorbaanpad in Literatuurwijk (2019) 
▪ Concernfinanciën heeft een bijdrage van €500.000 toegevoegd in de MIPA-reserve als bijdrage 

voor de overkapping busstation ’t Oor 
▪ Concernfinanciën zal de jaarbijdrage van €900.000 voor cofinanciering van de subsidiegelden 

vanaf 2021 gaan indexeren  
▪ Een GREX-bijdrage van €37.500 voor fietspad Achillesstraat en €130.000 (raming, definitief te 

bepalen na planuitwerking) voor nieuwe fietsbewegwijzering in Almere Poort en Almere Hout. 
▪ Bijdragen vanuit het MPBA voor de vervangingsinvesteringen in diverse MIPA-projecten 

5.2 MIPA-reserve 
Bij uitvoering van het programma t/m 2022 is het verwachte verloop van de reserve MIPA als volgt: 
 

 
Tabel 5.2 verwacht verloop reserve MIPA  

 
1 Er is €1 miljoen toegezegd; in 2021 ontstaat meer duidelijkheid of ook het restant op het Spoorbaanpad ingezet kan worden. 

Beschikbare Middelen budget budget in %

subsidie SBA benutting kruispunten 107.514

subsidies Verkeer&Vervoer Provinciefonds 2019-2025 6.089.062

subsidies provincie en Rijk fietsbruggen Spoorbaanpad 3.285.000

Totaal subsidies 9.481.576 9.481.576 38%

MIPA-reserve, stand 1-1-2020 9.620.307

in 2020 ontvangen bijdrage StadsRuimte (MPBA) 90.000

in 2020 ontvangen bijdrage voor overkapping 't Oor 500.000

jaarlijkse bijdragen MIPA reserve 2021 t/m 2025 3.667.000

totaal MIPA reserve t/m 2025 incl nog te ontvangen stortingen 13.877.307

Grondexploitaties (GREX) Almere-Poort en Almere-Hout 167.500

bijdragen vanuit MPBA/budgetten Stadsruimte 1.647.000

Totaal eigen middelen Almere 15.691.807 15.691.807 62%

Totaal beschikbaar 25.173.383 100%

verloop MIPA-reserve 2020 2021 2022 2023 2024 2025

saldo 01-01 9.620.307 8.214.316 2.522.530 1.401.374 917.258 396.102

stortingen

bijdrage stadsbeheer 2020 90.000

tbv overkapping busstation 't Oor 500.000

stortingen in MIPA-reserve 7.000 915.000 915.000 915.000 915.000

totaal stortingen 590.000 7.000 915.000 915.000 915.000 915.000

onttrekkingen

financiering MIPA-projecten 2020-2025 -1.995.991 -5.698.787 -2.036.156 -1.399.116 -1.436.156 -1.076.489

totaal onttrekkingen -1.995.991 -5.698.787 -2.036.156 -1.399.116 -1.436.156 -1.076.489

saldo 31-12 8.214.316 2.522.530 1.401.374 917.258 396.102 234.613
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Uitgaande van het huidige programma is er een beperkt overschot van 234.000. Dit kan nog iets oplopen 
als de indexatie op de jaarlijkse stortingen in de MIPA-reserve worden doorgezet, hierover is thans nog 
geen zekerheid. 
Het huidig overschot bedraagt 0,9 % van het totale programma, wat beschikbaar blijft voor onvoorzien 
(bijvoorbeeld tegenvallende aanbesteding bruggen Spoorbaanpad) of nadere invulling van projecten 
waarvan de kosten nog niet precies bekend zijn ( bijvoorbeeld het programma looproutes) 
 
 

5.3 subsidies Verkeer & Vervoer 
 

Subsidies voor verbreding bruggen Spoorbaanpad 
De subsidies van €1.000.000 provinciale subsidie en €1.535.000 rijkssubsidie (via de provincie te 
ontvangen) voor de realisatie van de nieuwe fietsbruggen over de Hoge Vaart en Lage Vaart zijn definitief 
september 2020 toegekend middels een subsidiebeschikking. De rijkssubsidie van €750.0002 voor de 
fietsbrug Spoorbaanpad bij Almere-Centrum/NS is toegekend in het BO-MIRT van 26 november 2020. 
 
Subsidie SBA benutting-kruispunten 
Er resteerde begin 2020 nog een bedrag van € 107.514 ter verbetering van de doorstroming op 
kruispunten. dit restbudget moest uiterlijk december 2020 zijn benut. Dit budget is als volgt besteed: 
 

 
Tabel 5.3 benutting subsidie kruispunten  

 
Najaar 2019 is de turborotonde Polderdreef-Poldervlak gerealiseerd; de inrichting van deze rotonde is 
voorjaar 2020 gerealiseerd.  
Het restant subsidie is benut voor een project van Stadsbeheer: De vele fietsende scholieren naar het 
Helen Parkhurst college blokkeren in de ochtendspits de rotonde op de Parkwijklaan waar tegelijkertijd 
autoverkeer is naar de scholen Zonnewiel en Olijfboom, dit leidt tot filevorming op Parkwijklaan en de 
Veluwedreef. Door het fietspad om te leggen achter de rotonde is dit knelpunt aangepakt. 
 
 
Mobiliteitssubsidies provinciefonds 
De provincie heeft december 2018 een definitieve subsidietoekenning afgegeven over de periode 2018 
t/m 2021. Jaarlijks  wordt het subsidiebedrag voor dat jaar met een indexatie opgehoogd. Het bedrag van 
€889.000 in 2018 is door indexaties gegroeid naar € 948.974 voor 2021, en zal naar verwachting oplopen 
naar € 1.020.000 (raming) voor 2025. Bij de jaarlijkse update van het MIPA passen we de ramingen aan 
naar vastgestelde  bedragen. De verwachte jaarlijkse subsidiebedragen zijn opgenomen in bijlage 1 van 
deze nota. 
Deze provinciale subsidie  is een 50% subsidie, dus minimaal eenzelfde bedrag uit eigen gemeentelijke 
middelen is als cofinanciering vereist. 
Na vaststelling van dit MIPA zal het hierin opgenomen programma 2022-2025 ter subsidiëring worden 
ingediend bij de provincie Flevoland. Hiermee zal uiteindelijk een subsidie van circa € 3.965.000 voor deze 
periode ontvangen kunnen worden. De concept subsidie aanvraag is opgenomen in bijlage 5. 
  

 
2 Er is €1 miljoen toegekend, de kostenraming van de brug bedraagt thans 750.000; in 2021 ontstaat meer duidelijkheid of ook  het restant  op 

het Spoorbaanpad ingezet kan worden. 

subsidie benutting kruispunten SBA (Stedelijke Bereikbaarheid Almere) 107.514

jaar nr Projectnaam

subsidie 

benutting 

kruispunten

2020 3.12 inrichting turborotonde Polderdreef 8.400

2020 verbeteren doorstroming rotonde Parkwijklaan 99.114

totaal projecten 107.514

restbudget 0
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6. Fasering investeringsprogramma 

6.1 Flexibele benutting subsidiegelden 
In voorgaande jaren is al in een doorkijk aangegeven dat de financiering van het Spoorbaanpad naar 
Almere Buiten met 3 nieuwe bruggen gebruik maakt van de mobiliteitssubsidies van 2020 én 2022, en de 
financiering van de overkapping busstation ’t Oor gebruik maakt van de mobiliteitssubsidie 2021. Dat zou 
betekenen dat voor die jaren geen mobiliteitssubsidie meer beschikbaar is.  
Toch zijn er in 2021 en 2022 projecten die ook prioriteit hebben en financiering vergen. Door te schuiven 
met de subsidie uit latere jaren, en enkele minder prioritaire projecten later te realiseren,  ontstaat 
flexibiliteit in de financiering. De provincie biedt die mogelijkheid ook: telkens wordt voor een periode van 
4 jaar (2028-2021 en 2022-2025) een pakket projecten voor subsidie vastgesteld, waarna binnen die jaren 
een flexibele realisatie mogelijk is. In bijlage 1 is de financiering in detail weergegeven. 
 

6.2 Werkplan 2021 + 2022 
Jaarlijks wordt een nieuwe reeks projecten ter goedkeuring en kredietvaststelling voorgelegd.  
Voor 2021 zijn 8 projecten opgenomen; voor 2022 zijn slechts 3 projecten geprogrammeerd. Het voorstel 
is daarom de projecten voor zowel 2021 als 2022 vast te stellen. 
Het werkplan 2021+2022 bevat de projecten in tabel 6.1. De kosten hiervan zijn € 12.285.000,- 
 

 
Tabel 6.1 Overzicht MIPA Werkplan: projectkosten en dekking. 

 
Naast bovenstaande  onttrekkingen uit de MIPA reserve zijn de volgende bijdragen in deze reserve 
overeengekomen (zie ook tabel 6.1): StadsRuimte zal in 2021 een bijdrage van € 770.000 storten in de 
MIPA-reserve: €345.000 uit de rioolvoorziening als bijdrage voor de vervanging van de rioleringen naast 
de brug Olstgracht, €70.000 als bijdrage voor de brug, €65.000 als bijdrage voor groot onderhoud aan het 
Giethoornpad, en €290.000 als bijdrage voor groot onderhoud aan het fietspad Fongerspad-Noord.  
 

6.3 Meerjarenprogramma  
Het investeringsprogramma over de hele periode 2021-2025 is weergegeven in bijlage 1. Het programma 
voor 2023 t/m 2025 is voorlopig en  geeft een doorkijk naar de voorgenomen toekomstige projecten.  
Op 17 september 2020 is motie RG-259 “Financiële en economische gevolgen mobiliteitsvisie” 
aangenomen, waarin bij de uitwerking van de plannen uit de Mobiliteitsvisie aandacht gevraagd wordt 
voor ecologische, sociale en economische effecten, en bij de financiële onderbouwing te kijken naar 
kostenefficiëntie en innovatie. De financiële onderbouwing van dit MIPA staat in bijlage 1, de overige 
aspecten zijn per project getoetst; een overzicht is weergegeven in bijlage 7. 
 

MIPA werkplan 2021 + 2022
mobiliteits 

subsidies

subsidies prov 

+ I&M 

fietsbruggen 

Spoorb.pad MPBA/SR MIPA reserve   

thema projectnr. omschrijving projecten 2018 kosten

2021 Fiets 1.14 aanvulling Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 700.000 175.000 480.000 45.000

2021 Fiets 1.28+1.29 Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl  bruggen 9.230.000 1.552.638 2.535.000 5.142.362

2021 Fiets 1.30 herindelen fietsbrug Spoorbaanpad stationsplein/busplein 750.000 750.000

2021 Fiets 1.31 upgrade Fongerspad-Noord(Lumierepark) 480.000 190.000 290.000

2021 Fiets 1.32 Scooterparkeren  op NS-stations 10.000 10.000

2021 Fiets 1.23a planvoorbereiding fietsbewegwijzering 30.000 30.000

2021 Geluid 6.1 geluidscherm Brugmark 120.000 60.000 60.000

2021 Activiteit A.6 onderzoek schone stadsdistributie 20.000 20.000

2021 Activiteit A.2e verkeerseducatie 2021 90.000 45.000 45.000

2021 Activiteit A.1d programmakosten 2021 MIPA 100.000 100.000

2022 Fiets 1.18 bijdrage ProRail Fietsparkeren NS-station Almere  Poort n.v.t.

2022 V.veiligheid 4.6 Evenaar - maatregelen 1e fase 550.000 275.000 275.000

2022 Activiteit A.2f verkeerseducatie 2022 90.000 45.000 45.000

2022 Activiteit A.5 fietscampagne 100.000 100.000

2022 Activiteit A.1e programmakosten 2022 MIPA 100.000 100.000

TOTAAL 12.370.000 2.342.638 3.285.000 770.000 5.972.362

waarvan subsidies 5.627.638 45%

waarvan eigen middelen 6.742.362 55%
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Bijlage 1: Programma en Bekostiging  

 

Investeringen e/o bijdragen Financieringsbronnen

SUBSIDIES EIGEN MIDDELEN

MIPA 2020-2025 begroot 

kosten   t/m    

31-12-2019

verplichting of 

nog te 

besteden

subsidie SBA 

benutting 

kruispunten

mobiliteits 

subsidie 

2019

mobiliteits 

subsidie 

2020

mobiliteits 

subsidie 2021

mobiliteits 

subsidie 

2022

mobiliteits 

subsidie 

2023

mobiliteits 

subsidie 

2024

mobiliteits 

subsidie 

2025

subsidies prov 

+ I&M 

fietsbruggen 

Spoorb.pad MPBA/SR

GREX-Poort 

e/o Hout

MIPA-

reserve incl  

stortingen 

t/m 2025 Totaal

thema project nr omschrijving project beschikbaar per 1-1-2019  

geel = 

ramingen of 

voorlopig 284.348 908.558 927.638 948.974 965.000 980.000 1.000.000 1.020.000 3.285.000 1.647.000 167.500

groen = project gereed besteed/verantwoord/verplicht 178.839 591.387 69.721 0 0 0 0 0 0 0 0

paars = project in uitvoering beschikbaar per 1-1-2020 107.514 317.171 857.917 948.974 965.000 980.000 1.000.000 1.020.000 3.285.000 1.647.000 167.500 13.877.307 25.173.383

LOPENDE PROJECTEN 

Fiets 1.4568 Spoorbaanpad Binderijbrug-Parkwijk/NS 16.000 24.656 0 0

Fiets 1.12 Tsjaikwskypad  Muziekwijk 351.517 124.622 2.335 2.335

Fiets 1.13 Fietsbrug in ecozone Hogering 350.000 90.074 270.941 135.471 135.471

Fiets 1.14 Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 800.000 45.491 754.509 144.201 610.309

Fiets 1.16 Spoorbaanpad in Literatuurwijk 300.000 359.396 218 218

Fiets 1.19 Fietsparkeren aanpassen NS-stations Muziekwijk c.a. 100.000 0 10.000 10.000

Fiets 1.20 Fietsparkeren in de wijken 215.000 0 215.000 215.000

Fiets 1.21+1.22 fietstelpunten 99.495 12.555 86.940 86.940

Fiets 1.27 vrijliggende fietspaden Achillesstraat 1.000.000 892.583 75.000 37.500 37.500

Fiets 1.29a plankosten 3 bruggen Spoorbaanpad 500.000 139.442 360.558 180.279 180.279

OV 2.2+2.3 inpassing busbanen/herinrichten omgeving bushaltes 846.170 760.153 40.780 40.780

OV 5.3a plankosten overkapping busstation 't Oor 200.000 105.228 94.772 3.974 90.798

OV 5.3b realisatie overkapping busstation 't Oor 1.800.000 0 1.800.000 900.000 900.000

Auto 3.3 Markerdreef-Randstaddreef: extra rijstrook 165.000 131.292 127 127

Auto 3.7d gemeentelijke bijdrage verbreding Hogering-west 2020 955.000 0 948.476 948.476

Auto 3.12 turborotonde Polderdreef 87.000 92.198 15.000 8.400 6.600

Auto verbeteren doorstroming rotonde Parkwijklaan 99.114 0 99.114 99.114

V.veiligheid 4.2 rotonde Muziekdreef-Kruidenweg 300.000 15.915 275.000 275.000

V.veiligheid 4.3 rotonde Hollandsedreef-Bartokweg 300.000 7.314 140.000 140.000

Activiteit A.2d verkeerseducatie 2020 90.000 0 90.000 45.000 45.000

Activiteit A.1c programmakosten 2020 MIPA 135.000 0 100.000 100.000

Programma 2021 11.530.000 financieren in 2021

Fiets 1.14 aanvulling Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 700.000 175.000 480.000 45.000

Fiets 1.28+1.29 Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen 9.230.000 632.638 920.000 2.535.000 5.142.362

Fiets 1.30 herindelen fietsbrug Spoorbaanpad stationsplein/busplein 750.000 750.000

Fiets 1.31 upgrade Fongerspad-Noord(Lumierepark) 480.000 190.000 290.000

Fiets 1.32 Scooterparkeren  op NS-stations 10.000 10.000

Fiets 1.23a planvoorbereiding fietsbewegwijzering 30.000 30.000

Geluid 6.1 geluidscherm Brugmark 120.000 60.000 60.000

Activiteit A.6 onderzoek schone stadsdistributie 20.000 20.000

Activiteit A.2e verkeerseducatie 2021 90.000 45.000 45.000

Activiteit A.1d programmakosten 2021 MIPA 100.000 100.000

Programma 2022 840.000

Fiets 1.18 bijdrage ProRail Fietsparkeren NS-station Almere  Poort n.v.t. financieren in 2022

V.veiligheid 4.6 Evenaar - maatregelen 1e fase 550.000 275.000 275.000

Activiteit A.2f verkeerseducatie 2022 90.000 45.000 45.000

Activiteit A.5b fietscampagne 100.000 100.000

Activiteit A.1e programmakosten 2022 MIPA 100.000 100.000

Programma 2023 - concept 2.240.000

Fiets 1.23b realisatie aanpassen+uitbreiden  fietsbewegwijzering 700.000 150.000 130.000 420.000

Fiets 1.26 Strawinskypad Muziekwijk 100.000 57.000 43.000

Fiets 1.33a sociaal veilige fietsroutes 2023 100.000 financieren in 2023 100.000

Geluid 6.2 stil asfalt Koppeldreef 150.000 70.000 80.000

Geluid 6.3 stil asfalt Buitenhoutsedreef 240.000 120.000 120.000

Lopen 7.1a verbeteren looproutes 2023 200.000 200.000

Knooppunt 8.1 verbeteren verblijfskwaliteit knooppunt Muziekwijk/NS 400.000 200.000 200.000

V.veiligheid 4.8a aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2023 150.000 75.000 75.000

Activiteit A.2g verkeerseducatie 2023 100.000 50.000 50.000

Activiteit A.1f programmakosten 2023 MIPA 100.000 100.000

Programma 2024 - concept 2.900.000

Fiets 1.34 verbreding Fongerspad-Zuid 440.000 220.000 220.000

Fiets 1.35 verbreding Oeverpromenade+Fontanapad 420.000 170.000 250.000 0

Fiets 1.36 verbreding fietsroute Muzenpark 360.000 200.000 160.000

Fiets 1.33b sociaal veilige fietsroutes 2024 100.000 100.000

Lopen 7.1b verbeteren looproutes 2024 200.000 200.000

V.veiligheid 4.8b aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2024 150.000 75.000 75.000

V.veiligheid 4.9 verkeerslichten Spoordreef-Oreganoweg 300.000 150.000 150.000

V.veiligheid 4.10 reconstructie Geuzenpad  x Rembrandtweg+Frans Halsweg 80.000 40.000 40.000

V.veiligheid 4.11 rotonde Vrijheidsdreef-Rembrandtweg 330.000 165.000 165.000

V.veiligheid 4.12 rotonde Polderdreef-Boekenweg 330.000 165.000 165.000

Activiteit A.2h verkeerseducatie 2024 90.000 45.000 45.000

Activiteit A.1g programmakosten 2024 MIPA 100.000 100.000

Programma 2025 - concept 2.050.000

Geluid 6.4 geluidscherm Westerdreef 520.000 260.000 260.000

V.veiligheid 4.7 Evenaar: maatregelen 2e fase 1.160.000 580.000 580.000

V.veiligheid 4.5 fiets voorrang op rotondes 170.000 25.000 60.000 85.000

Activiteit A.2i verkeerseducatie 2025 100.000 50.000 50.000

Activiteit A.1h programmakosten 2025 MIPA 100.000 100.000

Totaal 107.514 317.171 857.917 948.974 965.000 980.000 1.000.000 1.020.000 3.285.000 1.647.000 167.500 13.642.694 24.938.770

restbudget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.613 234.613

25.173.383
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Bijlage 2: Streefbeeld hoofdnet fiets Almere 
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Bijlage 3: Reservelijst MIPA projecten 
 
 

 
 
  

Reservelijst MIPA-projecten Kostenindicatie Opmerking

Projecten hoofdnet OV

NS-station Almere-Oostvaarders overkappen 2.000.000 geen gemeentelijke infra

NS-station Almere-Poort overkappen 2.000.000 geen gemeentelijke infra; nut vs kosten

busstation Almere-Centrum/NS aanpassen PM realisatie uiterlijk 2027 vóór nieuwe concessie 2028

inpassing busbanen (verwijderen restant hekwerken) Almere Buiten 450.000 restant (Stad+Haven gereed); wenselijk, geen knelpunt

omwisselen R-net abri's i.v.m. nieuwe lijnvoering streeklijnen R-net 280.000 wenselijk, geen knelpunt

omwisselen R-net reisinfodisplsys i.v.m. nieuwe lijnvoering  streeklijnen R-net 160.000 wenselijk, geen knelpunt

Busstation Poort - realiseren centrale wachtvoorziening 250.000 (co)financiering GREX Almere Poort? (nader te bepalen)

basis-infrastructuur op laadpunten tbv Zero Emissie bussen 2.000.000 realisatie uiterlijk 2027 vóór nieuwe concessie 2028

verdiepen busbaan onder Noorderdreef ivm doorrijhoogte  e-bussen 1.000.000 realisatie uiterlijk 2027 vóór nieuwe concessie 2028

Projecten hoofdnet AUTO

Hospitaaldreef: ombouw rotonde Hennepveld->verkeerslichten 1.200.000 gering knelpunt; verwarrende ontsluiting

Hospitaaldreef: omleiding P-Hospitaalpromenade op zaterdagen 500.000 gering knelpunt; verwarrende ontsluiting

Landdrostdreef-Randstaddreef: turborotonde 400.000 (nog) geen knelpunt

Plaatsen dynamische groene-golf-aanduidingen Veluwedreef 100.000 effect op doorstroming beperkt

Buitenhoutsedreef:Tussenring- Trekweg verbreden 860.000 geen knelpunt in 2011; project bestuurlijk stopgezet

verbreden Buitenhoutsedreef + Passiebl.weg:rotonde->verkeerslichten 2.200.000 geen knelpunt in 2011; project bestuurlijk stopgezet

verbreden Buitenhoutsedreef+ Evenaar: rotonde-> verkeerslichten 3.000.000 geen knelpunt in 2011; project bestuurlijk stopgezet

verbreden toerit Poort op A6 7.000.000 knelpunt tussen 2025-2030 (cofinanciering met RWS)

SBA-2e fase: bijdrage verbreden vervolg Hogering PM tzt knelpunt bij ontwikkeling Almere Pampus

Projecten verkeersveiligheid

Polderdreef-Bostonweg-Springendallaan: rotonde of verkeerslichten 400.000 matig knelpunt;rotonde dicht op rotonde Sportlaan?

drempels aanpassen fietspad rotonde Hospitaaldreef-Hospitaalpromenade 70.000 matig knelpunt; ontwikkeling monitoren

drempels aanpassen fietspad rotonde Hospitaaldreef-Landdroststraat 130.000 matig knelpunt; ontwikkeling monitoren

Projecten hoofdnet FIETS

verbreden hoofdfietsroute Geuzenpad (Verzetswijk-Westeinde) 650.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute Orson Wellesstraat-iepenstraat 300.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute ParkwijkNS-Filmwijk-stadshart 250.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute ParkwijkNS-Danswijk-roeivereniging 850.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute Verzetswijk-TdV-BuitenCentrum (Geuzenpad) 780.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute Literatuurwijk-zuid (Bomansstraat,Vasalisstraat) 390.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute Muziekwijk-Noord (Glenn Gouldpad) 390.000 tzt bij ontwikkeling Almere Pampus

verbreden hoofdfietsroute Pedersenpad (van De Werven naar Weerwater) 400.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute langs de Evenaar, oostelijk deel 800.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute Gerrit Schulte pad in Faunabuurt en Eilandenbuurt 350.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute Seizoenenpad + C.Mateliefstraat 450.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbredenhoofdfietsroute Kolthoornpad (Starleypad-Danswijk-Zuid) 300.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute Haven-Hout (Starleypad:Pedersenpad-Vinkweg) 460.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

verbreden hoofdfietsroute Haven-Poort, in De Hoven, Wierden,Velden 360.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

Fietstunnel Tussenring + toeleidend fietspad 2.350.000 noodzaak/gebuik beperkt tov kosten

verlengen fietsroute langs Waterlandseweg naar de Kemphaan 600.000 mogelijk toekomstige provinciale subsidie recreatief fietsen 

Projecten geluidhinder (actieplan geluid)

geluidscherm Veluwedreef 475.000 na 2025 (prijspeil 2026)

geluidscherm Vrijheidsdreef 290.000 na 2025 (prijspeil 2027)

geluidwal Boegdreef 45.000 na 2025 (prijspeil 2027)

Projecten knooppuntontwikkeling (infra)

herinrichten stationsomgeving Parkwijk/NS 500.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

herinrichten stationsomgeving Oostvaarders/NS 500.000 kostenefficiënter bij realisatie tijdens groot onderhoud 

Totaal reserveprojecten 35.490.000
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Bijlage 4: Globale analyse verkeersonveiligheid  
 
Tabel A:  kruispunten hoofdnet auto 
 

 
Conclusies: 
1. Spoordreef-Noord is de onveiligste hoofdweg, Evenaar de op een na  onveiligste hoofdweg; 
2. De onveiligheid op de Evenaar is per kruispunt  laag en erg verspreid, maar door het groot aantal kruisingen is de totale 

onveiligheid (per wegkilometer) hoog 
3. Spoordreef-Oreganoweg, Vrijheidsdreef-Rembrandtweg en Polderdreef-Boekenweg zijn de onveiligste kruispunten 

NB: Hollandsedreef-Bartokweg en Muziekdreef-Kruidenweg zijn rotondes geworden in 2020.  

aantal kruispuntongevallen op 4 dreven*) in Almere Stad, periode 2014 t/m 2019 (6jaar)

Hollandsedreef x aantal Muziekdreef x aantal Vrijheidsdreef x aantal Spoordreef-Noord x aantal

Jaq. Brelweg 3 Noprit Hogering 0 Marathonlaan 1 Markerkant 15 5

Beatlesweg 1 Zuidoprit Hogering 0 Rembrandtweg 7 Distelweg 2

Louis Armstrongweg 3 Kruidenweg 11 Verzetslaan 1 Oreganoweg 7

Operetteweg 4 Trompetweg 4 Radio Oranjelaan 0 van Houtenweg 3

Bartokweg 11 Beatrixlaan 1 Vredelaan 2 Waddendreef 10

krptlocatie onbekend 32 krptlocatie onbekend 18 krptlocatie onbekend 46 krptlocatie onbekend 39

totaal krpt ongevallen 54 totaal krpt ongevallen 34 totaal krpt ongevallen 57 totaal krpt ongevallen 66

gemiddeld per krpt 10,8 gemiddeld per krpt 6,8 gemiddeld per krpt 11,4 gemiddeld per krpt 13,2

weglengte 1770 weglengte 1700 weglengte 2000 weglengte 1160

ongevallen per km 30,5 ongevallen per km 20,0 ongevallen per km 28,5 ongevallen per km 56,9

**) op de overige dreven zi jn a l le kruispunten voorzien van rotondes  of verkeers l ichten

aantal kruispuntongevallen op  dreven in Almere Buiten, periode 2014 t/m 2019 (6jaar)

Polderdreef x aantal Buitenh.dreef x aantal Bosranddreef x aantal Spectrumdreef x aantal

Bouwmeesterweg 0 Trekweg 0 Dagenweg 0 Zuidopafrit A6 0

vd Banweg 2 Passiebloemweg 0 Maandenweg 0 Trekweg 0

Boekenweg 6 Gladioolweg 1 Jarenweg 0 Pastelweg 0

Sportlaan 1 Zonnebloemweg 2 Eeuwenweg 2 Sepiaweg 1

Springendallaan 3 Evenaar 4 Kalenderweg 1 Terracottaweg 1

Middachtenlaan 0

krptlocatie onbekend 39 krptlocatie onbekend 29 krptlocatie onbekend 12 krptlocatie onbekend 22

totaal krpt ongevallen 51 totaal krpt ongevallen 36 totaal krpt ongevallen 15 totaal krpt ongevallen 24

gemiddeld per krpt 8,5 gemiddeld per krpt 7,2 gemiddeld per krpt 3,0 gemiddeld per krpt 4,8

weglengte 1610 weglengte 1880 weglengte 1310 weglengte 1350

ongevallen per km 31,7 ongevallen per km 19,1 ongevallen per km 11,5 ongevallen per km 17,8

Evenaar x aantal Evenaar x aantal Evenaar x aantal Evenaar x aantal

Koppeldreef 3 Meridiaanpad 0 Lanzarotestraat 1 M. Toonderlaan 1

straat v Florida 2 Derkinderenpad 0 Corsica-/Balistraat 3 Maurice Garinpad 2

Dahliaweg 2 Paletlaan 4 Lanzarote-/Lombokstr 0 Bonest/Bedjakpad 0

Poolcirkelstraat 1 Regenboogweg 3 Rodospad 0 Sieradenweg 1

Rio Janeirostraat 1 Prismapad 0 Jersey-/Ambonpad 1 Selendrostraat 0

Ranonkelpad 1 Scharlakenstraat 2 Terschellingstr/Banda 3 Beeldverhaalweg 0

Boterbloemweg 2 Atlasdreef 2 Nova Zemblastraat 2

Paardenbloemweg 0 Spectrumdreef 3 P.Pellepad/Batikstr 0

krptlocatie onbekend 128 totaal krpt ongevallen 168 gemiddeld per krpt 5,6 weglengte 3180

ongevallen per km 52,8

aantal kruispuntongevallen op  dreven in Almere Haven, periode 2014 t/m 2019 (6jaar)

Noorderdreef x aantal Oosterdreef aantal Westerdreef aantal Steigerdreef x aantal

Zuidopafrit A6 0 Voorstraat 0 Groenhof 2 De Steiger 0

De Steiger 2 Markenlaan 0 Nijvergouw1 0 Oude Waterl.weg 0

Steigerdreef 0 Sportp. Marken 0 Nijvergouw2 0 Zuidopafrit A6 0

De Paal 4 Jaagmeent 0 Uithof 0

Westerdreef 2 Rietmeent 0 Langshof 2

Kerkhofpad 0 Strandweg 0

krptlocatie onbekend 25 krptlocatie onbekend 3 krptlocatie onbekend 8 krptlocatie onbekend 2

totaal krpt ongevallen 33 totaal krpt ongevallen 3 totaal krpt ongevallen 12 totaal krpt ongevallen 2

gemiddeld per krpt 6,6 gemiddeld per krpt 0,5 gemiddeld per krpt 2,0 gemiddeld per krpt 0,7

weglengte 1460 weglengte 1700 weglengte 1620 weglengte 990

ongevallen per km 22,6 ongevallen per km 1,8 ongevallen per km 7,4 ongevallen per km 2,0

rotonde aanwezig= rood verkeerslicht aanwezig= blauw 2  onveiligste kruispunten= geel 2 meest onveilige wegen= paars
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Tabel B: locaties met de meeste ongevallen (in periode 2014 t/m 2019), per soort vervoerwijze  

 
 
NB: op een locatie kan een ongeval met verschillende betrokken vervoerwijzen plaatsvinden, bijvoorbeeld een aanrijding 
tussen auto en fiets; in dat geval telt dat ongeval mee zowel bij fietsongevallen als bij auto-ongevallen in dit overzicht; zie 
bijvoorbeeld kruispunt nr  3, 11 en  25 
 

  

groen= kruispunt is al eerder gereconstrueerd

oranje = maatregel treffen

nr Locaties >2 fietsongevallen (2014 t/m 2019) 
onge- 

vallen

slacht 

offers
beschrijving situatie/analyse/te nemen maatregel

1 Bartokweg, Chopinpad,  busbaan 5 2 krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN

2 Abelenpad, Eikenstraat, Parkwijklaan 4 2 krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN

3 Geuzenpad, Rembrandtweg, busbaan 3 1 reconstructie: 3-licht busbaan moet 2-licht worden, fietspad uitbuigen

4 Breukelengracht, Gorinchemgracht, Rotterdamweg 3 1 krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN; drempel checken

5 Geuzenpad, Frans Halsweg, busbaan 3 2 reconstructie: 3-licht busbaan moet 2-licht worden, fietspad uitbuigen

6 Luidsprekerstraat, Televisieweg 2 3 aangepast door Stadsbeheer; wel aanpak fietskruisingen op bedrijventereinen nodig

Locaties >2 bromfietsongevallen (2014 t/m 2019) 

7 Hospitaaldreef, Hospitaalpromenade (rotonde) 5 1 rotonde met fietspad in (te flauwe?) drempels; ontwikkeling volgen

8 Hospitaaldreef,  Landdroststraat (rotonde) 4 1 rotonde met fietspad in (te flauwe?) drempels; ontwikkeling volgen

9 Hospitaalweg, vóór Ziekenhuis 4 1 locatie onduidelijk, P-ongevallen?,ontwikkeling volgen; (geen hoofdnet)

10 Brouwerstraat, Esplanade, Koetsierbaan 3 1 te flauwe drempel?; na 2017 geen ongevallen; ontwikkeling volgen; geen hoofdnet fiets

11 Geuzenpad, Rembrandtweg, busbaan 3 1 zie nr. 3

12 Chopinpad, Strawinskypad 3 1 krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN

13 Spoorbaanpad, Dokkumlaan, Harlingensingel 3 - krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN

14 Gerrit Schultepad, Korenbloemweg 3 - krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN

15 Helena Kuipers-Rietbergstraat, Radio Oranjelaan 3 1 krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN

Locaties >5 auto-ongevallen (2014 t/m 2019)

16 Hollandsedreef - Bartokweg 11 - in 2020 gereconstrueerd tot rotonde 

17 Muziekdreef - Kruidenweg 11 - in 2020 gereconstrueerd tot rotonde 

18 Abelenpad, Eikenstraat, Parkwijklaan 10 - Abelenpad al gereconstrureerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN

19 Cinemadreef, Veluwedreef 9 - kruising met verkeerslichten, weinig aan te doen

20 Bartokweg, Chopinpad,  busbaan 8 - krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN, zie nr 1.

21 Breukelengracht, Gorinchemgracht, Rotterdamweg 7 - krpt is gereconstrueerd in 2017/2018 in AANPAK VEILIG FIETSEN; drempel checken

22 Spoordreef - Oreganoweg 7 - verkeerslichten plaatsen

23 Vrijheidsdreef - Rembrandtweg 7 1 rotonde aanbrengen (reservelijst); ontwikkeling volgen

24 Europalaan, Noorwegenkade, Portugalkade 7 - tijdelijke kruising tbv bouwverkeer;tijdelijke maatregelen Alm.Poort; geen hoofdnet

25 Geuzenpad, Rembrandtweg, busbaan 7 - zie nr 3

26 Hospitaalweg, vóór Ziekenhuis 7 - zie nr 9

27 Polderdreef - A. Boekenweg, 6 - rotonde of drempels?, ontwikkeling volgen

28 Cascadepad, Heliumweg 6 - inmiddels tijdelijke drempels geplaatst (geen hoofdnet auto)

29 Duitslandstraat, Europalaan, Oostenrijkstraat 6 - krpt is gereconstrueerd: ipv fietsstraat  vrijliggend fietspad

30 Havendreef, Radioweg, Televisieweg 6 - kruising met verkeerslichten, weinig aan te doen

31 Hospitaaldreef, Hospitaalpromenade (rotonde) 6 - zie nr. 7

32 Hospitaaldreef,  Landdroststraat (rotonde) 6 - zie nr. 8

33 Markerdreef, Randstaddreef, Spoordreef 6 - kruising met verkeerslichten, weinig aan te doen
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Bijlage 5: aanvraag mobiliteitssubsidies 2022-2025  
 

 
  

tabel 1 actualisatie benutting subsidies provinciefonds 2019-2021

Projectnr. Projectnaam

Project 

kosten

subsidie 

verkeer en 

vervoer

financiering 

Almere

2019

Fiets 1.13 Fietsbrug in ecozone Hogering 270.941 135.471 135.471

Fiets 1.14 Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 754.509 144.201 610.309

Fiets 1.27 vrijliggende fietspaden Achillesstraat 75.000 37.500 37.500

subtotaal 1.100.450 317.171 783.279

reeds besteed en verantwoord: 591387

totaal projecten 2020 908.558245.279 +zie 2022

2020

Fiets 1.28+1.29b Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen 9.230.000 632.638 zie tabel 3

Fiets 1.29a plankosten 3 bruggen Spoorbaanpad 500.000 180.279 zie tabel 3

V.veiligheid A.2d verkeerseducatie 2020 90.000 45.000 45.000

subtotaal 9.820.000 857.917 45.000

reeds besteed en verantwoord: 69721

totaal projecten 2020 927.638245.279 +zie 2022

2021

OV 5.3a plankosten overkapping busstation 't Oor 94.772 3.974 90.798

OV 5.3b realisatie overkapping busstation 't Oor 1.800.000 900.000 900.000

V.veiligheid A.2e verkeerseducatie 2021 90.000 45.000 45.000

subtotaal 1.984.772 948.974 1.035.798

reeds besteed en verantwoord: 0

totaal projecten 2020 1.984.772 948.974 1.035.798

tabel 2 aanvraag subsidie provinciefonds 2022 t/m 2025

Projectnr. Projectnaam

Project 

kosten

subsidie 

verkeer en 

vervoer

financiering 

Almere

2022

Fiets 1.28+1.29b Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen (2021 9.230.000 920.000 zie tabel 3

V.veiligheid A.2f verkeerseducatie 2022 90.000 45.000 45.000

totaal projecten 2022 9.320.000 965.000 45.000

2023

Fiets 1.14 aanvulling Tsjaikowskypad+Giethoornpad+brug Olstgracht (2021) 700.000 175.000 525.000

Geluid 6.1 geluidscherm Brugmark (2021) 120.000 60.000 60.000

V.veiligheid 4.6 Evenaar - maatregelen 1e fase (2022) 550.000 275.000 275.000

Geluid 6.5 stil asfalt Buitenhoutsedreef 240.000 120.000 120.000

Knooppunt 8.1 verbeteren verblijfskwaliteit knooppunt Muziekwijk/NS 400.000 200.000 200.000

V.veiligheid 4.8a aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2023 150.000 75.000 75.000

V.veiligheid A.2g verkeerseducatie 2023 100.000 50.000 50.000

V.veiligheid 4.5 fiets voorrang op rotondes (1) 170.000 25.000 25.000

totaal projecten 2023 2.430.000 980.000 1.330.000

2024

Fiets 1.34 upgrade Oeverpromenade+Fontanapad 420.000 170.000 250.000

Fiets 1.31 upgrade Fongerspad-Noord 480.000 190.000 290.000

V.veiligheid 4.8b aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2024 150.000 75.000 75.000

V.veiligheid 4.9 verkeerslichten Spoordreef-Oreganoweg 300.000 150.000 150.000

V.veiligheid 4.10 reconstructie Geuzenpad  x Rembrandtweg+Frans Halsweg 80.000 40.000 40.000

V.veiligheid 4.11 rotonde Vrijheidsdreef-Rembrandtweg 330.000 165.000 165.000

V.veiligheid 4.12 rotonde Polderdreef-Boekenweg 330.000 165.000 165.000

V.veiligheid A.2h verkeerseducatie 2024 90.000 45.000 45.000

totaal projecten 2024 2.180.000 1.000.000 1.180.000

2025

Geluid 6.2 geluidreducerend asfalt Koppeldreef 150.000 70.000 80.000

Geluid 6.4 geluidscherm Westerdreef 520.000 260.000 260.000

V.veiligheid 4.7 Evenaar: maatregelen 2e fase 1.160.000 580.000 580.000

V.veiligheid A.2i verkeerseducatie 2025 100.000 50.000 50.000

V.veiligheid 4.5 fiets voorrang op rotondes (2) 120.000 60.000 60.000

totaal projecten 2025 2.050.000 1.020.000 1.030.000

tabel 3 Projectnr. Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen

Project 

kosten

subsidie 

verkeer en 

vervoer

financiering 

Almere

1.29a plankosten bruggen spoorbaanpad 2019 139.442 0 139.442

plankosten bruggen spoorbaanpad 2020 360.558 180.279 180.279

totaal plankosten bruggen spoorbaanpad 500.000 180.279 319.721

1.28+1.29b subsidie verkeer en vervoer 2020 632.638

subsidie verkeer en vervoer 2022 920.000

subsidie 2 vaartbruggen rijk en provincie 2.535.000

realisatie Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen 9.230.000 4.087.638 5.142.362

kosten totaal 9.730.000 4.267.917 5.462.083

44% 56%
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Bijlage 6: participatie per project 
 

 
 
  

participatie

Programma 2021 informeren consulteren meebepalen participanten

Fiets 1.14 aanvulling Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht ja ja aanwonenden

Fiets 1.28+1.29 Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen ja ja omwonenden, inwoners

Fiets 1.30 herindelen fietsbrug Spoorbaanpad stationsplein/busplein ja inwoners, fietsersbond

Fiets 1.31 upgrade Fongerspad-Noord(Lumierepark) ja ja omwonenden

Fiets 1.32 Scooterparkeren  op NS-stations ja ja ja ProRail, NS, Fietsersbond

Fiets 1.23a planvoorbereiding fietsbewegwijzering ja ja Fietsersbond

Geluid 6.1 geluidscherm Brugmark ja aanwonenden

Activiteit A.6 onderzoek schone stadsdistributie ja ja ja ondernemers, winkeliers

Activiteit A.2e verkeerseducatie 2021 ja ja ja VVN, Fietsersbond, scholen

Programma 2022 

Fiets 1.18 bijdrage ProRail Fietsparkeren NS-station Almere  Poort ja ja ja ProRail, NS, Fietsersbond

veiligheid 4.6 Evenaar - maatregelen 1e fase ja ja bewoners, aanwonenden, winkeliers

Activiteit A.2f verkeerseducatie 2022 ja ja ja VVN, Fietsersbond, scholen

Activiteit A.5b fietscampagne ja ja inwoners, fietsersbond, ministerie

Programma 2023 - concept

Fiets 1.23b realisatie aanpassen+uitbreiden  fietsbewegwijzering ja ja Fietsersbond

Fiets 1.26 Strawinskypad Muziekwijk ja ja aanwonenden

Fiets 1.33a sociaal veilige fietsroutes 2023 ja ja ja aanwonenden

Geluid 6.2 stil asfalt Koppeldreef ja aanwonenden

Geluid 6.3 stil asfalt Buitenhoutsedreef ja aanwonenden

Lopen 7.1a verbeteren looproutes 2023 ja ja ja aanwonenden, SOGA

Knooppnt 8.1 verbeteren verblijfskwaliteit knooppunt Muziekwijk/NS ja ja ja ProRail, NS, SOGA

veiligheid 4.8a aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2023 ja ja VVN, Fietsersbond, bedrijven

Activiteit A.2g verkeerseducatie 2023 ja ja ja VVN, Fietsersbond, scholen

Programma 2024 - concept

Fiets 1.34 verbreding Fongerspad-Zuid ja ja aanwonenden

Fiets 1.35 verbreding Oeverpromenade+Fontanapad ja ja aanwonenden

Fiets 1.36 verbreding fietsroute Muzenpark ja ja aanwonenden

Fiets 1.33b sociaal veilige fietsroutes 2024 ja ja ja aanwonenden

Lopen 7.1b verbeteren looproutes 2024 ja ja ja aanwonenden, SOGA

veiligheid 4.8b aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2024 ja ja VVN, Fietsersbond, bedrijven

veiligheid 4.9 verkeerslichten Spoordreef-Oreganoweg ja inwoners, omwonenden

veiligheid 4.10 reconstructie Geuzenpad  x Rembrandtweg+Frans Halsweg ja omwonenden

veiligheid 4.11 rotonde Vrijheidsdreef-Rembrandtweg ja inwoners, omwonenden

veiligheid 4.12 rotonde Polderdreef-Boekenweg ja inwoners, omwonenden

Activiteit A.2h verkeerseducatie 2024 ja ja ja VVN, Fietsersbond, scholen

Programma 2025 - concept

Geluid 6.4 geluidscherm Westerdreef ja aanwonenden

veiligheid 4.7 Evenaar: maatregelen 2e fase ja ja ja bewoners, aanwonenden, winkeliers

veiligheid 4.5 fiets voorrang op rotondes ja ja Fietsersbond

Activiteit A.2i verkeerseducatie 2025 ja ja ja VVN, Fietsersbond, scholen
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Bijlage 7: Financiële en economische effecten MIPA-programma 
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Programma 2021 kosten A B C D E toelichting

Fiets aanvulling Tsjaikowskypad - Giethoornpad + brug  Olstgracht 700.000 + + + zie 1) ;kostenefficiënt: met gr..onderhoud; brug circulair

Fiets Spoorbaanpad: Parkwijk/NS-Buiten/NS incl 3 bruggen 9.230.000 + + zie 1) ;kostenefficiënt: bruggen worden circulair gebouwd

Fiets herindelen fietsbrug Spoorbaanpad stationsplein/busplein 660.000 + + + zie 1) ;kostenefficiënt: tegelijk met groot onderhoud

Fiets upgrade Fongerspad-Noord(Lumierepark) 480.000 + + + zie 1) ;kostenefficiënt: tegelijk met groot onderhoud

Fiets Scooterparkeren  op NS-stations 10.000 + + + benut bestaande voorzieningen

Geluid geluidscherm Brugmark 120.000 + + verbetert sociaal welzijn; goedkoop en effectief

Activiteit onderzoek schone stadsdistributie 20.000 + + verbetert milieu en klimaat

Activiteit verkeerseducatie 2021 90.000 + + zie 2)

Activiteit programmakosten 2021 MIPA 100.000 + + zie 3)

Programma 2022 

Fiets bijdrage ProRail Fietsparkeren NS-station Almere  Poort n.v.t. + + + zie 1); vergoeding uit externe middelen

V.veiligheid Evenaar - maatregelen fase 1 550.000 + + zie 4)

Activiteit verkeerseducatie 2022 90.000 + + zie 2)

Activiteit fietscampagne 50.000 + + + zie 1)

Activiteit programmakosten 2022 MIPA 100.000 + + zie 3)

Programma 2023 - concept

Fiets Aanpassen fietsbewegwijzering 700.000 + + + zie 1); verbetert vindbaarheid; met groot onderhoud

Fiets sociaal veilige fietsroutes 2023 100.000 + + + zie 1)

Geluid stil asfalt Koppeldreef 150.000 + + verbetert sociaal welzijn; tegelijk met groot onderhoud

Geluid stil asfalt Buitenhoutsedreef 240.000 + + verbetert sociaal welzijn; tegelijk met groot onderhoud

Lopen verbeteren looproutes 2023 200.000 + + lopen is duurzaam, is fysiek en mentaal gezond

Knooppunt verbeteren verblijfskwaliteit knooppunt Muziekwijk/NS 400.000 + + + vergroening, tegengaan hittestress, sociaal veilig

V.veiligheid aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2023 150.000 + + + zie 4)

Activiteit verkeerseducatie 2023 100.000 + + zie 2)

Activiteit programmakosten 2023 MIPA 100.000 + + zie 3)

Programma 2024 - concept

Fiets upgrade Fongerspad-Zuid 440.000 + + + zie 1) ;kostenefficiënt: tegelijk met groot onderhoud

Fiets upgrade Oeverpromenade+Fontanapad 420.000 + + + zie 1) ;kostenefficiënt: tegelijk met groot onderhoud

Fiets upgrade fietsroute Muzenpark 360.000 + + + zie 1) ;kostenefficiënt: tegelijk met groot onderhoud

Fiets sociaal veilige fietsroutes 2024 100.000 + + + zie 1)

Lopen verbeteren looproutes 2024 200.000 + + lopen is duurzaam, is fysiek en mentaal gezond

V.veiligheid aanpak fietsonveiligheid bedrijventerreinen 2024 150.000 + + + zie 4)

V.veiligheid verkeerslichten Spoordreef-Oreganoweg 300.000 + zie 4)

V.veiligheid reconstructie Geuzenpad  x Rembrandtweg+Frans Halsweg 80.000 + + + zie 4); 

Activiteit verkeerseducatie 2024 100.000 + + zie 2)

Activiteit programmakosten 2024 MIPA 100.000 + + zie 3)

Programma 2025 - concept

Geluid geluidschermen Westerdreef 520.000 + + verbetert sociaal welzijn

V.veiligheid Evenaar: maatregelen fase 2 1.160.000 + + + zie 4)

V.veiligheid fiets voorrang op rotondes 170.000 + + + zie 4)

Activiteit verkeerseducatie 2025 100.000 + + zie 2)

Activiteit programmakosten 2025 MIPA 100.000 + + zie 3)

1) Fiets:

fietsen is de meest duurzame vervoerwijze; fietsen is snel, goedkoop en gezond voor gebruikers; fietsen bevordert de interne bereikbaarheid

fietsinfra vergt minder ruimtebeslag en  is veel goedkoper dan OV- of auto-infra; meer fietsen voorkomt toekomstige uitbreiding van het autonetwerk

2) verkeerseducatie:

veilig gedrag helpt ongevallen voorkomen; leren in groepsverband bevordert sociale contacten

3) programmakosten:

nodig voor doelen mobiliteitsvisie;slim programmeren, subsidies verkrijgen en werk met werk maken zijn kostenefficienet

4) verkeersveiligheid:

Minder ongevallen = minder maatschappelijke kosten (medische kosten, congestie, materiaal), minder menselijk leed, veiliger gevoel bij bewoners


