‘Samenwerken aan een bloeiend centrum’
Interview met ondernemer Maarten Vroom

‘Een plein om prettig te verblijven’
Tegelijk met de bouw van het eerste hotel in Almere Buiten
(blok 9) wordt ook het Baltimoreplein opnieuw ingericht. De
gemeente wil hiervoor graag plannen maken samen met
bewoners, ondernemers en voorzieningen aan dit plein. Ter
voorbereiding van deze door Inbo begeleide workshop heeft
Wander de Vries, projectmanager gebiedsontwikkeling,
eind 2018 met enkele andere gemeentelijke collega’s op
drie verschillende momenten ideeën opgehaald.

En in dat ‘met elkaar’ zit volgens hem helaas wel een probleem.
‘Vier van onze oud-bestuursleden zijn failliet gegaan. Door de crisis,
de hoge huren en het betaald parkeren, zit er bij veel ondernemers
hier geen vet meer op de botten. Ook ik draai sinds 2012 slecht.
Sinds 2013 huurt de VABC mensen in voor de organisatie van evene
menten. Dat moet wel, want het overgrote deel van de ondernemers
hier vindt het wel best zo, heeft er geen tijd voor, mag het niet van
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Begin 2019 bouwt de NS de Kiosk op station Almere
Buiten om tot een StationsHuiskamer. Weliswaar
zijn de perrons onlangs van nieuw meubilair voorzien,
daarnaast blijkt er ook behoefte te zijn aan een plek
waar je binnen prettig kunt zitten. Er komen 16 zitplaatsen, fijne werkplekken en stopcontacten om je
smartphone of tablet op te laden. ‘De StationsHuis
kamer is straks een prettige plek om af te spreken
of te wachten op je trein’, aldus stationsmanager
Caroline Coleman. ‘Op stations waar eerder Kiosken
zijn omgebouwd, horen we alleen maar enthousiaste
reacties.’ <<

De gemeente heeft samen met de vastgoedeigenaar van DoeMere onlangs
de verzakkingen en stoepen aangepakt rondom de winkelgebouwen.
Begin 2019 verdwijnen in het centrum de oude afvalbakken. Deze maken
plaats voor spiksplinternieuwe bakken. Minder in aantal en veel fraaier
van vormgeving. Deze zijn bedoeld voor afvalscheiding: één opening voor
plastic, metalen en drankkartons, één voor papier en één voor restafval.
Op die manier kunnen we ook buiten afval scheiden en zo bijdragen aan
een beter milieu. <<

Grootste échte ijsbaan van Almere
Tot en met zondag 6 januari stond er op het Baltimoreplein naast het
station een overdekte échte ijsbaan van maar liefst 510 m2. Wethouder
Hilde van Garderen knipte zaterdag 15 december 2018 het lint door. Dit
deed zij tijdens een lichtshow onder toeziend oog van actief ondernemer
Maarten Vroom, een ijskoning en een ijskoningin, en tientallen eerste
schaatsers. <<

Koningsdag/nacht
SuriMakandra 2.0
Wereldfestival
Halloweenrun
Intocht Sinterklaas

Volg Facebook.com/Buitenmere

‘Mensen willen iets beleven’
‘Mensen komen tegenwoordig niet meer
alleen om te winkelen, maar ook om iets te
beleven.’ Masja Broeke kan het weten. Zij
werkt als accountmanager evenementen
bij de gemeente en stelt onder andere met
Almere City Marketing (ACM) en andere be
trokken collega’s de evenementenkalender
samen. Daarnaast is zij ook intermediair
(tussen
persoon) tussen de evenementen
organisatoren en de gemeente.
‘Het is logisch dat Almere Centrum vanwege
de centrumfunctie en regiofunctie vaker grote
evenementen heeft dan Centrum Almere Bui
ten. Toch is het ook voor vastgoedeigenaren
en ondernemers in Centrum Almere Buiten
heel belangrijk om de krachten te bundelen.
Het werkt niet door allerlei kleine dingen ver
snipperd te doen. Je moet de gelden en inzet
bij elkaar brengen. Dan valt er ook echt iets te

programmeren. Vervolgens is het van belang
de evenementen tijdig en goed te communi
ceren, zodat mensen weten dat er iets leuks
te gebeuren staat.’
Festivals en met name meerdaagse festivals
trekken volgens Masja Broeke steeds meer
bezoekers. ‘Het is fijn als het lukt om festi
vals jaarlijks terug te laten keren, ervan te
leren, het steeds beter te doen en te laten
groeien. Dan trek je geleidelijk steeds meer
mensen, ook van buitenaf. Voor Centrum
Almere Buiten is het Groente
soepfestival
hiervan een geslaagd voorbeeld. Het heeft
een groen tintje en past qua concept heel
goed bij dit buitengebied. Heb je wel mooi
weer nodig en hier en daar een zonnig ter
ras. Zo leren mensen het centrum én elkaar
op een prettige manier beter kennen. Voor de
winter is een ijsbaan natuurlijk geweldig.’ <<

< ZIE: ‘SAMEN OP ZOEK NAAR DE WIN-WIN’ EN ‘SAMENWERKEN AAN EEN BLOEIEND CENTRUM’ >

Groot onderhoud Globeplein klaar vóór Koningsdag
Als de vorst uit de grond is, start de gemeente met het groot onderhoud van het Globeplein en de omringende
straten. Naar verwachting is dat in de loop van februari. ‘Het groot onderhoud is klaar vóór Koningsdag’,
belooft projectleider Ruurt Geskes. ‘Alle winkels op het plein en in de omringende straten blijven tijdens de
werkzaamheden bereikbaar. Ons doel is dat dit deel van Centrum Almere Buiten er straks weer jarenlang
netjes uitziet.’
Het groot onderhoud houdt veel meer in dan alleen het
ophogen wegens verzakkingen rondom de ingangen van
de woningen en de winkels. Om wateroverlast bij extreme
regenval te voorkomen, maken de afvoerputten plaats voor
moderne afvoergoten.
Er komen nieuwe elektriciteitsvoorzieningen voor de
weekmarkt, zodat er straks geen lange losse snoeren meer
op het plein liggen. Voor de jaarlijkse kerstboom komt een
vaste plek. De lantaarnpalen en grondspots krijgen de
benodigde aandacht. En eindelijk keert het kunstwerk de
Globe terug, geheel gerestaureerd en gerepareerd.
Hergebruik en splinternieuw

Bij het ophogen wordt zoveel mogelijk materiaal her
gebruikt. Behalve de oude afvalbakken – die verdwijnen.
Hiervoor in de plaats komen splinternieuwe exemplaren
FOTO: CARLA VRIEND

www.buitenmere.nl		

Omwonenden en winkeliers ontvingen in december
2018 van de gemeente een brief over de geplande
werkzaamheden. In de loop van januari volgt de
definitieve planning.

Ophogen en afval scheiden

Colofon

© gemeente Almere, januari 2019

Vormgeving
TS design Almere
Dit is de tweede uitgave van een serie
nieuwsbrieven over Centrum Almere
Buiten. Verschijning: drie keer per jaar.
Ideeën voor onderwerpen zijn welkom via
buiten@almere.nl.

Marktlocaties

Het deel van de weekmarkt op donderdag dat altijd op
het Globeplein staat, verhuist tijdens de werkzaamheden
tijdelijk naar Brasiliaplaats. Het deel dat op het Rio de
Janeiroplein staat, blijft daar. Als alle werkzaamheden
klaar zijn, keert het verhuisde deel van de markt weer
terug naar het Globeplein. Op zaterdag 27 april vieren we
met elkaar Koningsdag, onder andere in dit opgeknapte
stuk van Centrum Almere Buiten. <<

Veel nieuwe woningen van GoedeStede
De Almeerse woningstichting GoedeStede is verantwoor
delijk voor veel recente nieuwbouwprojecten in Centrum
Almere Buiten.

De bijzondere namen van deze gebouwen zijn geïnspireerd
op Zuid-Amerika, net als de straatnamen in dit centrum
gebied. Zo verwijst de naam van het gebouw Bolívar
naar de persoon Simón Bolívar, een Zuid-Amerikaanse
vrijheidsstrijder. <<

Concept, organisatie en teksten
Carla Vriend (gemeente Almere)
Foto’s
Anja de Graaff (gemeente Almere),
tenzij anders vermeld

met één, twee of drie openingen. Vier van de huidige grote
plantenbakken in het centrumgebied staan in het deel waar
straks het groot onderhoud plaatsvindt. Uiteraard gaan deze
bakken met de ophoging van het plein en de omringende
straten mee omhoog. De houten zittingen op de randen
van de plantenbakken krijgen in de loop van het jaar een
aanvulling ter verhoging van het zitcomfort.

Voor de zomer van 2018 kregen bewoners van twee ap
partementengebouwen de sleutel: Castrolanda aan de
Sao Paulostraat (56 woningen) en Holambra aan de Rio
de Janeirostraat (43 woningen). Eind 2018 volgden aan de
Bogotastraat 95 woningen (gebouw Bolívar) en komend
voorjaar volgen nog eens 62 woningen aan de Poolcirkel
straat (gebouw Carambeí). Dat zijn maar liefst 256 wonin
gen in totaal. Alle ontworpen door Inbo en gebouwd door
Trebbe Oost & Noord.
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Zie: www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender/

Aanvankelijk had de gemeente het groot onderhoud
halverwege 2018 gepland. Op verzoek van winke
liersvereniging Buitenmere vindt het nu plaats in de
maanden februari – april 2019.
Het Globeplein en omgeving wordt in vijf delen
opgeknapt. De globale planning is (zie kaart):
1. Het Zuideinde vanaf het Globeplein tot aan het
einde van het Hema-gebouw.
2. Vanaf het Globeplein tot aan het Keerkringplein.
3. Het Globeplein zelf.
4. Het Noordeinde vanaf het Globeplein tot aan het
spoor.
5. Vanaf het Globeplein tot de Rio de Janeirostraat.

ZIE: ‘GROOTSTE ÉCHTE IJSBAAN VAN ALMERE’

26-04
06-07
21-09
26-10
23-11

Planning werkzaamheden

Thuis bij StationsHuiskamer NS

Wethouder Hilde van Garderen begrijpt de bijzonderheid van dit win
kelgebied en ook de zorgen. Om een bijdrage te leveren aan de kans
om meer ondernemers tot samenwerking verleiden en bezoekers
aan te trekken, stelde ze voor om samen een ijsbaanevenement
neer te zetten. Tijdens het maaltijdgesprek op 6 november met on
dernemers uit Buiten-Centrum werd haar voorstel warm onthaald.
Wilde dit plan doorgang kunnen vinden, dan moest alles in ultra
korte tijd worden georganiseerd. Inclusief het aanvragen van een
evenementenvergunning. Maarten Vroom nam als ervaringsdeskun
dige het voortouw. In de winter van 2012-2013 was hij de initiatief
nemer van een echte ijsbaan in het gebouw waar nu de Xenos zit.
‘Ik heb zelf elke dag het ijs schoon moeten maken. Hopelijk is dat
deze keer niet nodig.’ <<

ZOALS AANGEKONDIGD VÓÓR HALF DECEMBER

Voorjaarskermis
Pinkstermarkt
Suribuitenfestival
Groentesoep Festival
Najaarsmarkt
Kerstparade Buiten

Wat gebeurt er allemaal
in Centrum Almere Buiten?

MET DANK AAN INBO

Evenementen in Buiten-Centrum 2019
23/31-03
08-06
31-08
28-09
01/03-11
21-12
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ZIE: PARKEREN.ALMERE.NL/PARKEREN-FIETSER/ALMERE-BUITEN/.

Vijf vragen, vijf werkvormen
Op 12 december werd aan de hand van vijf vragen met vijf
verschillende werkvormen gesproken over: voor wie is het
plein, hoe moet het plein gebruikt worden, hoe gaan we om
met obstakels zoals de busbaan en wat kunnen de omliggende
winkels, restaurants, bibliotheek en het Erfgoedhuis
betekenen voor levendigheid op het plein? Dit leidde tot het
gezamenlijk opstellen van de uitgangspunten voor het
pleinontwerp. In de eerste helft van 2019 volgt een gesprek
over het concept ontwerp. <<
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De gemeente plaatst(e) vanwege het nieuwe fietsparkeerbeleid in
het deel Buitenmere meer ‘fietsnietjes’ en in het deel DoeMere
meer en nieuwe ‘fietstulpen’. Het liefst ziet de gemeente dat de
24/7 fietsenstalling op Baltimoreplein 122 elke dag lekker vol
staat. Om daar gebruik van te kunnen maken, is een toegangs
pasje nodig (eenmalige borg: € 5). <<
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Aantrekkelijk centrum
Maarten Vroom vindt dat je als ondernemer de plicht hebt om zelf
informatie op te halen, door vergaderingen, politieke markten en
bewonersbijeenkomsten bij te wonen. ‘Het is geen optie om af te
wachten en achterover te leunen. Zo hebben wij samen met onder
nemers uit Almere Centrum door rechtszaken de komst van een
retailmarkt in Almere Poort weten tegen te houden. Dat zou de
doodsteek zijn geweest voor onze winkelgebieden. En zo moet je
als ondernemers regelmatig evenementen organiseren om men
sen naar je winkels te krijgen. Wij kunnen niet bij elke winkeldeur
mensen naar binnen sturen. Met elkaar moet je zorgen voor een
aantrekkelijk centrum.’

het hoofdkantoor of heeft er geen zin in. We hebben allemaal het
zelfde doel, een bloeiend centrum. Dat vraagt wat van ons allemaal.
Als iemand zegt “ik wil het anders doen”, pak het dan op. Prima.’
Unieke combinatie
De combinatie van Woonboulevard DoeMere en boodschappen
centrum Buitenmere is uniek, weet Maarten Vroom. ‘Waar heb je
in één winkelgebied een tuincentrum, bouwmarkten, woonwinkels,
een Kwik-Fit, drie grote supermarkten, een versplein, winkels met
speelgoed, kleding, cadeaus, kapperszaken, nagelstudio’s én hore
ca? Nergens. De horeca is helaas beperkt, minder dan ik graag zou
zien. Restaurant Breed en het horecadeel van de Hema lopen goed,
want zijn scherp in de prijs. Brownies&downieS loopt ook goed, om
dat zij serveren met aandacht. Als je mij vraagt wat we hier missen,
zeg ik betaalbare horeca, zowel overdag als in de avonduren.’

Vanaf de invoering van handhaving fietsparkeren (okt 2017) staan
in het stationsgebied van Centrum Almere Buiten zogenoemde
zone-borden. Het is de bedoeling om in die zone – dat deel van het
centrumgebied – je fiets in een rek en je scooter op een scooter
vak te zetten. Dat mag niet langer dan 21 dagen achter elkaar.

Het nieuwe Baltimoreplein moet een bijzondere, kleurrijke en levendige ontmoetingsplek worden voor iedereen. Ook als het hier
even wat minder druk is. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten die bewoners samen met de gemeente Almere hebben opge
steld tijdens een interactieve workshop op 12 december.

Het is begin december 2018, de week voordat de grote overdekte échte ijsbaan in Centrum Almere Buiten wordt opgebouwd. Tijdens het
interview met Maarten Vroom, franchisenemer van de Hema Almere Buiten, rinkelt regelmatig een van zijn mobiele telefoons. Wanneer
komen de vloer en de tent? Hoe laat moeten ze voor het koelen van de ijsbaan de generator met diesel vullen? Wie regelt de verlichting?
Het is goed te merken dat Maarten het ondernemen combineert met het voorzitterschap van winkeliersvereniging Buitenmere én het
voorzitterschap van de VABC, de winkeliersvereniging die zowel Buitenmere als Woonboulevard DoeMere verenigt.
Organiseren is zijn tweede natuur. ‘Op school zat ik in het stuntdag
comité. Tijdens mijn studie was ik lid van het studentencorps en zat
ik in allerlei commissies en besturen. Ook bij het wedstrijdroeien zat
ik in het bestuur. Mijn vader heeft vrijwel zijn hele leven bij de Hema
gewerkt tot en met de directie. Ik was zijdelings actief bij zijn winkels
in Almere Centrum en Huizen. Het Hema-bloed stroomt mij al van
kleins af aan door de aderen. Eind 2007 begon ik in Almere Buiten
in een tijdelijke locatie mijn eigen Hema. Vanaf de verhuizing in 2008
naar dit pand zet ik mij actief in voor promotie van het centrumgebied.
Het is een kwestie van goed plannen en alles strak regelen.’

Fietsparkeren

BEELD: NS STATIONS
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‘Compact en in de hoogte bouwen’

‘Er is in Almere voor sociale huur een enorme wachtlijst van negen jaar’, weet Brigit Ruiter, bestuursadviseur Beleid en
Communicatie bij GoedeStede. ‘Tachtig procent van de woningzoekenden is aangewezen op een woning die bereikbaar
is met huurtoeslag. Vroeger bouwden we veel grote en grondgebonden eengezinswoningen. In Centrum Almere Buiten
zijn winkels en heb je het OV vlakbij. Hier kun je compact en in de hoogte bouwen. We hebben de woningen daarom
bewust kleiner gemaakt, waardoor meer mensen een kans krijgen om in te stromen.’

Meer informatie
Vragen kunt u stellen via het contactformulier op
www.almere.nl/contactformulier.
Of u kunt bellen naar telefoonnummer 14 036
(werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).
VOOR ACTUELE INFORMATIE ZIE: ALMERE.NL/GLOBEPLEIN

Facelift plantenbakken
Ergens in het voorjaar krijgen alle grote planten
bakken in Centrum Almere Buiten een heuse
facelift: een vier seizoenenmix van groen en kleur.
Bij de drie bakken op het Globeplein maken de hor
tensia’s die het hier niet goed doen plaats voor sier
grassen, wat wintergroene soorten en verschillende
soorten bloembollen. De buxussen in de twee bak
ken vlakbij de Rio de Janeirostraat gaan eruit. Deels
omdat veel mensen buxussen nogal saai vinden en
deels omdat de struiken last hebben van buxusmot.
Hiervoor komt nieuwe beplanting terug. Ook de bak
verderop bij de kruising van het Noordeinde met het
Philadelphiapad krijgt een mooie mix van groen en
kleur.
Alle seizoenen een fraai beeld

De nieuwe planten hebben lastig uit te spreken namen:
Viburnum davidii, Caryopteris incana, Spiraea bu
malda anthony waterer, Pennisetum alopecuroides,
Buddleija davidii nanho purple en Miscanthus sinen
sis. De beplanting is zo afgestemd dat alle seizoe
nen een fraai beeld bieden. De beplanting is op z’n
mooist in het voorjaar (bloembollen) en in de zomer
(bloeiende heesters). In de winter is er gemêleerd
groen, dankzij de siergrassen en groenblijvende
heesters. <<

Wat gebeurt waar in Centrum Almere Buiten?
ONLANGS OPGELEVERD, IN UITVOERING OF NOG IN ONTWIKKELING

‘Samen op zoek naar de win-win’

Renovatie Oslostraat

Waar: Staalstraat, op de plek van het voormalige gezondheids
centrum. Dit is inmiddels ondergebracht in De Bouwmeester aan
de M.J. Granpré Molièrestraat 2.
Wat: Een woontoren met 76 appartementen, waarvan 73 driekamerwoningen, 2 tweekamerwoningen en 1 éénkamerwoning
(sociale huur).
Wanneer: De bouw start eerste kwartaal 2019. De oplevering is
gepland in het voorjaar van 2020.
Hoogte: 9 bouwlagen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Klunder Architecten.
Meer informatie: Op de website van de Alliantie staat een aparte
projectpagina. Zie www.de-alliantie.nl, klik op ‘woning zoeken’,
scroll naar onderen en klik op ‘bekijk alle projecten’, zie verder
Molenwiek – Almere. Als u op de hoogte wilt blijven van dit
project, kunt u een mail sturen naar molenwiek@de-alliantie.nl
t.a.v. Jolanda Niessen.
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Plangebied Centrum Almere Buiten
Masterplan 2005
In ontwikkeling

SITUATIE BEGIN SEPTEMBER 2018 LOCATIE BLOK 1 EN BLOK 5
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Waar: Naast het station, tussen Noordeinde
en de busbaan.
Wat: Een hotel met 160 kamers en 16 huur
appartementen. Op de begane grond komen
winkels (aan het Noordeinde) en horecaruimte
(aan de stationskant). Tussen het station en het
hotel komt een plein.
Van: Buiten-Mere Properties.
Wanneer: De bouw start naar verwachting
tweede kwartaal 2019.
Hoogte: Een deel van het gebouw telt 7,
een deel 4 en een deel 3 bouwlagen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van OZ.
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Rio de Janeiroplein

BLOK

ef

Waar: Centrum noordzijde, het braakliggende
terrein aan de New Yorkweg, dat momenteel wordt
gebruikt als parkeerplaats.
Wat: Er zijn plannen in de maak voor een bioscoop,
horeca, winkels en appartementen.
Bijzonderheden: De gemeente streeft ernaar
om binnenkort duidelijkheid over deze plannen
te kunnen geven.
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Zwembad

Plannen voor bioscoop, horeca,
winkels en woningen

Koopappartementen
‘ExtraVert’
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Tweede kiosk op het
Rio de Janeiroplein

Inschrijven voor een sociale huurwoning moet bij WoningNet Almere
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u ingeschreven staan bij
WoningNet Almere. Dat kan alleen als u 18 jaar bent of ouder, de Nederlandse
nationaliteit heeft of een geldige verblijfstatus. Een inschrijving bij WoningNet Almere
kost jaarlijks € 25,50. Inschrijven kan via deze website: www.woningnetalmere.nl. Op
het moment dat u zich met uw registratienummer inschrijft voor een bepaalde woning,
geldt een maximaal jaarinkomen van € 36.798 (kinderen niet meegerekend). <<

COALITIEAKKOORD ALMERE 2018-2022

Als coalitiepartijen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en
de ChristenUnie presenteren wij met trots ons
akkoord voor de periode 2018-2022.
Kernbegrippen in dit akkoord zijn voor ons: liefde
voor de stad en samenwerken. We vertrouwen erop
dat we afspraken kunnen maken met partners in de
stad. We werken namelijk allemaal aan één doel:
Almere sterker en beter maken. Daarbij willen we
ruimte geven aan initiatief. Wij zien dat anderen over
hun schaduw heen kunnen stappen, en willen dat
zelf ook doen. Met het vooruitkijken vergeten wij niet
de idealen uit het verleden en de basis van de
huidige stad.
Om dit akkoord op te stellen hebben we gesprekstafels georganiseerd en met inwoners gesproken.
Ook hebben we met organisaties per thema gesproken over de opgaven van de stad. De inbreng vanuit
deze gesprekken is nadrukkelijk terug te vinden in
dit coalitieakkoord. De hier genoemde gesprekken
herhalen we ten minste 1x per jaar. Daarnaast is
gesproken met alle afdelingen van de ambtelijke
organisatie.
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Democratie en participatie
De gemeenteraad kan rekenen op een college dat
iets wil bereiken. Een college dat werkt vanuit de
overtuiging dat de gemeenteraad politiek ruimte
moet krijgen en ook zelf initiatieven ontplooit.
De ambitie is dat de politiek en het bestuur midden
in de stad staan, waardoor de betrokkenheid bij en
draagvlak door onze inwoners bij de stad en voor de
politiek worden verhoogd. Hiervoor is het ook nodig
dat inwoners, ondernemers en partners ruimte
krijgen. Ruimte voor initiatief en het vertrouwen

Liefde voor Almere

BLOK

hebben in initiatiefnemers. Ook willen we een stad
zijn waarin iedereen mee kan doen en zijn of haar
talenten kan benutten. (Fysieke) beperkingen
worden zo veel mogelijk weggenomen. De raad
wordt naar de stad gehaald, net zozeer als dat de
stad naar het stadhuis wordt gehaald. Dit vergt een
andere houding van zowel gemeenteraad, college
als ambtelijke organisatie. We denken in opgaven
en niet meer in hokjes of kokers.
Onze inwoners zijn betrokken bij hun stad. We
merken dat ze echter niet altijd de mogelijkheid
voelen om invloed uit te oefenen, zoals zichtbaar
werd in het lage opkomstpercentage bij de verkiezingen afgelopen maart. Wij willen daarom onze
inwoners meer mogelijkheden tot participatie
geven. De Almeerse Participatienota is een goede
basis om die participatie verder uit te werken en te
gebruiken om de betrokkenheid bij èn invloed van
inwoners op hun directe leefomgeving te vergroten.
Ook gaan we experimenten aan met onder andere
meebeslissen, buurtconferenties, jeugdraden,
bewonersplatforms, etc. Kortom we willen een
sterke binding en synergie tussen het ‘stadhuis’
en onze inwoners, instellingen en bedrijven.
We investeren in het contact met de stad en het
versterken/vernieuwen van de democratie.
De ambitie om als bestuur midden in de stad te
zijn en de overtuiging dat de kosten voor zeven
wethouders niet alleen door de stad gedragen moet
worden, heeft geleid tot een invulling van wethouders
voor D66, GroenLinks en ChristenUnie met elk één
fulltime wethouder en voor VVD en PvdA elk twee
wethouders voor 85%.

Liefde voor Almere

In het Coalitieakkoord 2018-2022, ‘Liefde voor Almere’
staat meer informatie over de opgave stadsvernieuwing.
Zie: https://www.almere.nl/fileadmin/user_upload/
180622_Coalitieakkoord_Almere_2018-2022.pdf

Veranderd winkelgedrag
In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Liefde voor Almere’ zijn
vergeleken met de Binnenring Haven slechts een paar zin
nen gewijd aan stadsvernieuwing Centrum Almere Buiten.
‘Dat zegt niets over de importantie en de urgentie’, aldus de
wethouder. ‘Je ziet in beide centra de ontwikkelingen uitver
groot. Het is voor ondernemers een worsteling, omdat ons
winkelgedrag is veranderd. We bestellen steeds meer via
internet. Gaan we wel de deur uit om te winkelen en bood
schappen te doen, dan verwachten we daar veel van. Goede
horeca, meer beleving, reuring en evenementen.’
Hilde van Garderen woont inmiddels 24 jaar in Almere. De
eerste paar jaar vlakbij station Almere Centrum en sindsdien
‘met heel veel plezier’ in Muziekwijk. Stadsdeel Buiten kent
ze vooral van de beginperiode in Almere. ‘Toen gingen we
voor onze woninginrichting naar DoeMere, voor babyspullen
naar Prénatal en voor paardenbrokken naar Ranzijn. In de
campagnetijd ben ik vaak in Buiten geweest en hebben we
veel informatie opgehaald. Mede daarom is stadsvernieuwing
in het coalitieakkoord gekomen. Dat vraagt deze college
periode veel tijd, geld en aandacht.’
Een gemeenschappelijk doel
Het Masterplan voor Centrum Almere Buiten uit 2005 klopt
niet meer. Er is volgens haar een nieuw plan van aanpak
nodig. ‘Wat mij opvalt, is dat er nog niet echt overstemming

is. Het is belangrijk om het eerst met elkaar eens te worden
over één gemeenschappelijk doel. Daar wil ik echt mijn
uiterste best voor doen. En ja, als gemeente dus samen
met de ondernemers. Ondernemers willen allemaal een
goede boterham verdienen. Dan moet je méér doen dan
om 9.00 uur de deur openen en die om 18.00 uur weer
sluiten. Dat vraagt ondernemerschap en inzet. Wat kan
ieders bijdrage zijn?’
De wethouder ziet graag dat we trotser zijn op onze stad.
‘Het is echt geen kommer en kwel. Voor mij blijkt dat uit
bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas in Centrum Almere
Buiten. Er was een podium met muziek, er was een pieten
band, het was druk en gezellig. De potentie is er.’
Hard werken
Hilde van Garderen begon in juni 2010 in de gemeenteraad
als VVD-fractie-assistent. Maakte eind 2013, begin 2014 deel
uit van het campagneteam. Werd in maart 2014 benoemd
tot raadslid en was fractievoorzitter tot zij op 31 mei 2018 de
eed aflegde als wethouder. Ze heeft bijna 25 jaar gewerkt in
het bedrijf van haar man. ‘Wij hebben tijdens de crisis een
heel zware tijd gehad en zijn daar door hard werken geluk
kig goed doorheen gekomen. Nee, sinds ik wethouder ben,
werk ik niet meer in het bedrijf. En moet mijn man ook bood
schappen doen en koken. Een standbeeld voor mijn man!’
Wat is voor Centrum Almere Buiten haar ideaalbeeld over
vier jaar? ‘Ik zou graag willen zien dat er iets tastbaars is
gebeurd. Dat ik mensen hoor zeggen: “Ik was in Buiten, het
was leuk en gezellig, ik ben langer gebleven en heb er een
hapje gegeten.” Ja, ik zou willen horen dat mensen hier
graag vertoeven en dat ondernemers hier een goede boter
ham verdienen. Wat mij bemoedigt, is dat na ons aanbod
vanuit de gemeente voor realisatie van een tijdelijke échte
overdekte ijsbaan deze winter, de man van de Hakkenbar
zei: “Ik heb nog een slijpmachine en kan de schaatsen
slijpen.” <<

‘Slimme bandenpomp’ voor veiliger, zuiniger, stiller en schoner rijden
Sinds vorig jaar eind november staat er op de Brasiliaplaats in Centrum Almere Buiten
een ‘slimme bandenpomp’, waar automobilisten gratis gebruik van kunnen maken. Ook
op het Hennepveld in Almere Centrum, de parkeerplaats bij het Flevoziekenhuis, heeft de
gemeente er één laten plaatsen. Het doel is dat automobilisten hun banden gemakkelijk
op de juiste spanning brengen en daardoor veiliger, zuiniger, stiller en schoner rijden.
Ruim 60% van de auto’s rijdt met (forse) ‘onderspanning’, ofwel te zachte banden. Maar
liefst 7% van de auto’s rijdt zelfs met een erg lege en vaak lekke band. Dat komt omdat je
als automobilist (te) zachte banden kunt corrigeren door wat harder het gaspedaal in te
trappen en met stuurbekrachtiging nog steeds gemakkelijk de bochten neemt. Op de fiets
merk je het wel meteen als je banden te zacht zijn. Je moet dan harder trappen of je krijgt
een klapband en moet lopen.

2e
Kiosk

De kiosk met Paul’s IJs op het Rio de Janeiroplein krijgt een grote broer. Eigenaar Paul
Homan laat vlakbij een tweede kiosk bouwen
van + 100 m2, bedoeld voor horeca.
Opening: begin 2019.

Meer informatie over huurwoningen via de verhuurder

Ambitie

2

18 b

Waar: Rio de Janeiroplein.
Wat: 73 appartementen: 2 studio’s,
49 appartementen met drie kamers,
21 met vier en 1 met vijf kamers.
Van: Trebbe Wonen B.V.
Wanneer: De bouw start eind 2019.
Hoogte: Een deel van het gebouw telt 5 en
een deel 11 bouwlagen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo
Amsterdam, en wordt gebouwd door Trebbe
Bouw B.V. Gasloos, zonnepanelen, collectief
bodemwarmtesysteem: ’s zomers koeling en
’s winters verwarming.
Meer informatie: Inschrijven voor dit project
kan via: www.nieuwbouw-in-almere.nl/
project/10504

Dat de gemeente het economisch tij niet alleen kan helpen
keren, benadrukte wethouder Van Garderen tijdens twee
openbare informatiebijeenkomsten over Centrum Almere
Buiten. Op 26 september en 6 november vorig jaar deelde ze
haar visie en nodigde de aanwezigen uit hetzelfde te doen.
Zo zei ze op 6 november tijdens het maaltijdgesprek met
ondernemers: ‘Het is niet de bedoeling dat de inzet alleen
vanuit de gemeente komt. Als de gemeente zich inzet, dan
ook graag van de kant van de ondernemers de schouders
eronder.’
COA LITIE A K KOORD A LMERE 2018-2022

Waar: Bogotastraat.
Wat: 95 tweekamerappartementen
(sociale huur).
Van: Woningstichting GoedeStede.
Wanneer: De appartementen zijn eind 2018
opgeleverd.
Hoogte: 5 woonlagen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo.
Meer informatie: De woningen zijn al toegewezen.

BLOK

De meeste sociale huurwoningen die op deze pagina beschreven staan, zijn al toe
gewezen of verhuurd. Voor meer informatie over woningen die nog niet verhuurd
zijn, kunt u terecht bij de verhuurder. Inschrijving voor de sociale huurwoningen ver
loopt via WoningNet Almere.
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Hotel, horeca, winkels
en huurappartementen
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Verklaring
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Wethouder Hilde van Garderen (VVD) is blij met haar portefeuille: Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur en
Stadsvernieuwing. Ze is ‘bestuurlijk trekker’, zo heet dat als een wethouder ergens eindverantwoordelijk
voor is, van de stadsvernieuwing van Binnenring Haven én Centrum Almere Buiten. ‘De uitdaging is
om beide gebieden toekomstbestendig te maken. Niet voortbouwen op kennis uit het verleden, maar
aansluiten bij de ontwikkelingen, nagaan waar de kansen liggen en samen met ondernemers en bewoners
op zoek gaan naar de win-win.’
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Huurappartementen De Molenwiek

Interview met wethouder Hilde van Garderen
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BLOK
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Waar: Oslostraat.
Wat: Renovatie van de buitenruimtes van
40 appartementen en de ruimtes op de begane
grond (winkels en bergingen). Meer groen,
groendaken en zonnepanelen.
Van: Woningcorporatie de Alliantie.
Wanneer: Start na de vereiste onderzoeken en
vergunningverlening in de loop van 2019.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Meijran
Architecten.
Meer informatie: Bij gebiedsontwikkelaar Jolanda
Niessen van de Alliantie: jniessen@de-alliantie.nl.

ROC van Flevoland knapt buitenruimte op

Huurappartementen Carambeí

Huurappartementen Castrolanda

Huurappartementen Holambra

Groot onderhoud Globeplein

Waar: Tussen de Evenaar en Straat van Florida.
Wat: Herinrichting buitenruimte rond het ROC.
Van: ROC van Flevoland.
Wanneer: Start najaar 2018. Oplevering: voorjaar 2019.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Zenber Architecten.

Waar: Poolcirkelstraat, bij de Evenaar, hoek Zuideinde.
Wat: 62 tweekamerappartementen (sociale huur).
Van: Woningstichting GoedeStede.
Wanneer: Verwachte oplevering: begin 2019.
Hoogte: Een deel van het gebouw heeft 4 woonlagen,
het andere deel heeft 9 woonlagen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo.
Meer informatie: De woningen staan sinds december
te huur aangeboden via WoningNet.

Waar: Sao Paulostraat, bij de Evenaar.
Wat: 9 twee- en 47 driekamerwoningen (sociale huur).
Van: Woningstichting GoedeStede.
Wanneer: De appartementen zijn opgeleverd.
Hoogte: Een deel van het gebouw heeft 5 woonlagen,
een ander deel 9.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo. De openbare
ruimte eromheen is opnieuw aangelegd.
Meer informatie: De woningen zijn al bewoond.

Waar: Rio de Janeirostraat.
Wat: 22 twee- en 21 driekamerwoningen (sociale huur).
Van: Woningstichting GoedeStede.
Wanneer: De appartementen zijn opgeleverd.
Hoogte: 6 woonlagen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo. De openbare
ruimte eromheen is opnieuw aangelegd.
Meer informatie: De woningen zijn al bewoond.

Waar: Globeplein en aangrenzende straten.
Wat: Ophogen met zoveel mogelijk hergebruik van het materiaal. Zie voor nadere informatie
over hoe en wat (nog meer) het artikel elders in deze nieuwsbrief.
Van: Gemeente Almere (door meerdere aannemers).
Wanneer: Vanaf begin februari t/m circa half april 2019.
Bijzonderheden: Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels bereikbaar.
Meer informatie: Met vragen kunt u terecht op www.almere.nl/contactformulier of telefonisch
tijdens werkuren via ons algemene nummer 14036.
< ZIE: ‘GROOT ONDERHOUD GLOBEPLEIN KLAAR VOOR KONINGSDAG’ >
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‘Geef je banden lucht’
De gemeente heeft deze bandenpompen neergezet voor de landelijke campagne ‘Geef je
banden (elke twee maanden) lucht’. Bovendien past dit initiatief perfect bij de Almeerse
coalitie-opgave ‘verduurzaming’. De pomp controleert de juiste bandenspanning via het
kenteken en werkt op zonne-energie. De pomp kan met slimme software zien of de band lek
is. Verder corrigeert deze de druk tijdens het oppompen als de banden warm zijn. Ook kun
je gelijk zien hoeveel liter brandstof en geld je met de nieuwe bandenspanning bespaart.
De slimme bandenpomp is ontwikkeld door Band op Spanning, een organisatie zonder
winstoogmerk die zich inzet voor thema’s op het gebied van duurzame mobiliteit en energie
besparing. In heel Nederland stonden eind november zo’n honderd slimme bandenpompen.
Op 10 december hadden al 120 automobilisten de bandenpomp op de Brasiliaplaats
gebruikt. Hierdoor zijn 15 banden niet versleten en bespaarden ze samen 1.068 liter benzine,
3 ton CO2 en 3.042 euro! <<

Zie: https://www.bandopspanning.nl/veel-voordelen/
https://www.geefjebandenlucht.nl/

