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1.

Inleiding
Waar willen we naartoe met Almere Buiten? Wat zijn de knelpunten en waar zit onze
kracht? In deze stadsdeelvisie leest u hoe we onze ambities voor de bestaande stad willen
waarmaken.We benoemen onze opgaven voor het komende decennium en vullen deze
waar mogelijk aan met concrete projecten en maatregelen.

1.1

Uitgangspunten

Als uitgangspunt bij het opstellen van deze visie hebben we ons gebaseerd op de stadsdeelanalyse,
als onderdeel van het Kaderplan Bestaande Stad (KBS). Ook de uitkomst van
diverse bijeenkomsten die met het oog op deze stadsdeelvisie plaatsvonden, speelde een rol.
Onze visie steunt op de drie kwaliteitspijlers waarmee het stadsbestuur in het KBS haar
ambities voor de bestaande stad verwoordt:
1. Het waarborgen van diversiteit.
2. Het vergroten van de beeldkwaliteit.
3. Meer ruimte bieden voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit.
Deze kwaliteitspijlers werken we uit aan de hand van de drie thema’s die daarop voortborduren:
differentiatie van woonmilieus, verlevendiging en ruimtelijke doorgroei. Deze thema’s zijn al eerder
gekozen zijn op grond van de stadsdeelanalyses en wijkpeilingen en maken net als de kwaliteitspijlers deel uit van het KBS.
1.2

Opbouw van deze publicatie

In hoofdstuk 2 beschrijven we de huidige identiteit van Almere Buiten. De vraag daarbij is: waarin
onderscheidt Almere Buiten zich van de andere stadsdelen en welke punten willen we behouden,
versterken of juist tegengaan? Door deze vraag te beantwoorden, komen we uit bij de gewenste
identiteit in 2015.
Dit koppelen we in hoofdstuk 3 aan de drie kwaliteitspijlers, die in het basisdocument voor het
KBS nader zijn uitgelegd.We geven dan aan wat er nodig is om de ambities per kwaliteitspijler
voor elkaar te krijgen.
De concrete uitwerking van de kwaliteitspijlers wordt beschreven in de laatste hoofdstukken,
waarbij we per hoofdstuk één thema behandelen. In hoofdstuk 4 laten we zien wat we in 2015
bereikt willen hebben om de woonmilieus te differentiëren. In hoofdstuk 5 leest u hoe we ons
stadsdeel willen verlevendigen. In hoofdstuk 6 sluiten we af met de ambities en wensen op
het gebied van ruimtelijke doorgroei.

2.

Identiteit en imago
Elk stadsdeel heeft unieke kenmerken. Hieronder zetten we uiteen waarin
Almere Buiten zich onderscheidt.Vervolgens geven we aan wat we met dat karakter
willen doen: verdiepen of bijschaven.

2.1

Huidige identiteit

‘Daar waar de wolken nog de horizon raken’.Wie aan Almere Buiten denkt, denkt aan veel
groen en landelijkheid. Het is er rustig en comfortabel wonen, dit is wat makelaars in hun
brochures aanprijzen en waar mensen op af komen.
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Ook qua stedelijkheid is er een enorme potentie; de centrumvoorzieningen, Doemere en het spoor
geven goede mogelijkheden voor ontwikkeling.
In Almere Buiten zijn enerzijds ruim opgezette, maar sobere jaren ’80-wijken, anderzijds de nieuwere
wijken uit de jaren ’90, die sterk thematisch zijn gebouwd. De bewoners voelen zich sterk verbonden
met hun buurt, méér dan met het stadsdeel.Van collectieve identiteit is dan ook nauwelijks sprake.
Het centrum heeft helaas nog onvoldoende uitstraling. Er zijn weinig voorzieningen waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten.
Ten opzichte van andere steden in Nederland zijn er in Almere veel jongeren. Daarnaast vallen
in Almere Buiten vooral de vele gezinnen op.Verder is de bevolking aan het verkleuren: allochtonen
kiezen steeds vaker voor Almere Buiten, omdat ze rustig, veilig en in het groen willen wonen.
Bovendien ontstaat er steeds meer diversiteit in sociaal-economische milieus.
Almere Buiten is het jongste stadsdeel van Almere en nog volop in ontwikkeling. Het stadsdeel heeft
de tijd nodig om te groeien, zowel fysiek als sociaal-economisch.We willen Almere Buiten deze tijd
gunnen en daarom vooral uitgaan van organische groei en initiatieven vanuit bevolking en instellingen.
2.2

Gewenste identiteit

Almere Buiten heeft in 2015 een bruisend en compact centrum. Dit is het gebied van Doemere tot
aan de Evenaar. De bewoners van Almere Buiten komen hier graag naar toe om te winkelen, een
terrasje te pakken, uit te gaan en te recreëren. Ook vanuit de regio wordt Almere Buiten regelmatig
bezocht. Niet alleen vanwege haar aantrekkelijke centrum, maar ook om haar unieke
natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen, die via Almere Buiten goed bereikbaar zijn.
Om het centrum heen liggen de verschillende sub-urbane woonbuurten, met ieder hun specifieke
kenmerken en bijbehorende voorzieningenniveau’s. Hierdoor is een rijke schakering aan woonmilieus
ontstaan. Mensen met verschillende achtergronden wonen prettig naast en met elkaar en voelen er
zich veilig. Er is respect voor elkaars opvattingen en leefwijze.
Almere Buiten vervult een belangrijke rol bij het realiseren van werkgelegenheid in de stad. De aanwezigheid van de Vaart en de Buitenvaart met het glastuinbouwgebied aan de noordkant het stadsdeel draagt
hieraan bij. Evenals de goedfunctionerende binnenstedelijke bedrijventerreinen die verspreid zijn over het
stadsdeel. Bovendien zijn er ruime mogelijkheden in de woonwijken om vanuit of dichtbij huis te werken.

3.

Hoofdkoers: de kwaliteitspijlers
“Meer aandacht voor de bestaande stad”, dat is het uitgangspunt van het bestuur. Een van
de belangrijkste vragen daarbij is: wat is de koers die we willen varen? Aan welke kwaliteiten
zouden alle ontwikkelingen in de komende 10 jaar moeten voldoen? Om een duidelijke lat
te hebben om onze plannen langs te leggen, zijn drie kwaliteitspijlers ontwikkeld:
1. Diversiteit waarborgen en bevorderen.
2.Vergroten beeldkwaliteit.
3. Meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit.

3.1

De invulling van Almere Buiten

We willen onze sociaal-maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen evenals de
openbare ruimte beter afstemmen op onze kleurrijke bevolking. Dit uitgangspunt is leidend voor
de uitwerking in de navolgende hoofdstukken.
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De beeldkwaliteit van Almere Buiten is al op een hoog niveau. De zichtbaarheid en de ‘beleefbaarheid’ moet gewaarborgd worden, bijvoorbeeld door het openhouden van zichtlijnen vanaf de A6 en
het spoor naar markante gebouwen zoals ‘de rode torentjes’. Ook willen we de nadruk leggen op de
zichtlijnen die het groene karakter van het stadsdeel versterken.
Bij de invulling van gebieden langs belangrijke routes en ruimtes zal de architectonische kwaliteit
een aandachtspunt zijn. Als we zorgen voor stedenbouwkundig interessante elementen ofwel
beeldbepalende gebouwen is dat immers goed voor de herkenbaarheid van de buurten. Kunst in
de openbare ruimte kan verder de cohesie bevorderen.
Kleinschalig alternatief beheer is typerend voor Almere Buiten. Dergelijke initiatieven willen we
actief stimuleren op buurtniveau.We geven dus de voorkeur aan zelfstandig functioneren, maar
zullen, waar nodig, ook zelf ideeën aandragen. Deregulering moet aan bewoners en organisaties
meer ontwikkelingsvrijheid bieden.

4.

Differentiatie woonmilieus
In dit hoofdstuk laten we zien waar en hoe we in de komende jaren tot de gewenste resultaten willen komen.We streven naar een stadsdeel waar zo veel mogelijk leefmilieus naast
elkaar kunnen bestaan. Differentiatie op zich is hier geen doel, we gaan liever uit van wat
er organisch ontstaat.We willen alleen voorwaarden scheppen voor differentiatie en deze
waar nodig bijsturen.Verder zullen we meer aandacht besteden aan de openbare ruimte.

4.1

De huidige situatie

Almere Buiten bestaat grotendeels uit laagbouw gericht op gezinnen, de woonmilieus zijn daarop
aangepast. Alleen in Eilandenbuurt en -in beperkte mate- in Regenboogbuurt zijn experimentele,
specifieke woningtypes te vinden.Voor groepen als jongeren en andere één- en tweepersoonshuishoudens is er bedroevend weinig ruimte. Ook de openbare ruimte sluit niet aan op alle behoeften,
hierdoor komt de leefbaarheid in sommige buurten onder druk te staan. Dit is bijvoorbeeld het
geval in Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt en Oostvaardersbuurt.
4.2

Streefbeeld: levensloopbestendige buurten

In 2015 kun je een woning vinden in Almere Buiten en daar ook blijven wonen, onafhankelijk van
je culturele achtergrond, leefstijl en levensfase. Gezien de huidige situatie willen we daarom meer
woonruimte creëren voor jongeren en senioren, vooral in en rond het centrum.
Naar onze visie moeten mensen hun hele leven in hun eigen buurt kunnen blijven wonen,
als ze dat willen, dat vergroot immers de samenhang. De buurten moeten zo worden ingericht,
dat de bewoners er wooncarrière kunnen maken. Flexibele woningbouw hoort hierbij. Daar zal
in de uitbreidingsplannen rekening mee worden gehouden. Om deze ambitie waar te maken,
is het een voorwaarde dat woningen qua opzet en materiaalgebruik ook binnenshuis wooncarrière
mogelijk maken.
Voor de bestaande gebieden betekent deze visie dat we moeten inspelen op de veranderende
vraag, nu al zichtbaar in Molenbuurt. Hier werken we bijvoorbeeld aan meer woonruimte
en voorzieningen voor senioren.
4.3

Aanpassingen in de bestaande woningvoorraad

Een belangrijk kenmerk van de werkwijze die we voorstaan, is de initiërende rol van bewoners en
woningbouwcorporaties.We hebben daarbij de volgende visie:

6

•

•

•

•

5.

Elk buurtje koesteren in z’n eigenheid. Zoals gezegd, is er in dit stadsdeel veel eigen identiteit
op buurtniveau, dat willen we zo houden. Homogeniteit op bepaalde plaatsen zorgt juist voor
pluriformiteit binnen het stadsdeel als geheel. Denk aan de woonwagenkampen, de bouwexpo
en de ecologische wijk. Per buurt zoeken we naar een aanpak die aansluit bij de vraag vanuit de
bevolking.
Wijken die niet voldoen, aanpakken. De vergrijzende Molenbuurt is bijvoorbeeld geschikt voor
ouderen gezien de nabijheid van de centrumvoorzieningen. Er zijn echter geen zorgwoningen.
Andere wijken hebben andere bewoners, dan waarvoor gepland is, waardoor er frictie is
ontstaan tussen het aanbod en de vraag.We gaan kijken wat er nodig is om de groep bewoners
blijvend te accommoderen.Wellicht is het al voldoende om bestaande woningen aan te passen.
De verouderde woningvoorraad verbeteren.We willen ervoor waken dat oudere wijken
uiteindelijk grootschalig moeten worden aangepakt. Molenbuurt is misschien verouderd,
maar heeft wel degelijk een functie voor starters en senioren.
Ons beperken tot zeer kleinschalige differentiatie.We geven dit graag vorm samen met woningbouwcorporaties en bewoners. Qua woningen blijkt dat de autochtone en allochtone bevolking
dezelfde wensen heeft. Als het daarentegen gaat om de inrichting van de openbare ruimte, zijn
er uiteenlopende behoeftes waar te nemen. Hieraan willen we meer aandacht besteden.

Levendige wijken
Bij de koers van meer diversiteit in de bestaande stad, hoort ook het verlevendigen van de
woonwijken. Dit kunnen we bereiken door meer schakering aan te brengen in woningaanbod, functies en stedelijkheid. De strategie voor de komende 10 jaar is duidelijk gericht op
meer levendigheid. In dit hoofdstuk leggen we eerst uit wat we daaronder verstaan.
Vervolgens geven we aan waar dit wel of niet gewenst is en hoe we dat gaan vormgeven.

5.1

Huidige situatie

Op het eerste gezicht lijken de buurten van Almere Buiten niet te bruisen van levendigheid, als
daarbij alleen op het straatbeeld wordt gelet. Het gaat hier echter om meer dan het straatbeeld,
namelijk om de aanwezigheid van sociale structuren. Er zijn kansen om deze netwerken te
versterken en uit te bouwen. Deze netwerken vormen het sociale cement van Almere Buiten,
waardoor in buurten niet alleen wordt gewoond maar ook wordt geleefd.
5.2

Streefbeeld

In 2015 is er in alle buurten een voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoeften van de
buurtbewoners. Er zijn ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten
georganiseerd worden. Dit is mogelijk gemaakt door bestaande ruimtes als schoolgebouwen, voor
meerdere doeleinden te benutten, maar ook doordat woningbouwcorporaties ruimte beschikbaar
hebben gesteld in woongebouwen. Ook in de openbare ruimte is hier plaats voor. Extra aandacht
is gegeven aan allochtonen, jongeren en senioren.
Buurtbewoners kunnen rekenen op ondersteuning van hun initiatieven, door zowel het stadsdeel als
maatschappelijke organisaties.Waar nodig vervullen deze organisaties de voortrekkersrol, vooral als
het gaat om mensen die minder mogelijkheden hebben zelf hun weg in de samenleving te vinden.
Hier zien we een belangrijke rol voor Stichting De Schoor.Verder is er aandacht voor de sociale
effecten die soms te bereiken zijn met fysieke ingrepen.
Het voorzieningenniveau in 2015 bestaat niet alleen uit maatschappelijke elementen. Het gaat ook
om werkgelegenheid.Wij zien werkgelegenheid binnen buurten als een belangrijke factor die mensen
bindt aan hun buurt en bijdraagt aan de sociale cohesie. Initiatieven van bewoners of ondernemers,
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voor werken aan huis en in de wijk, worden dus zo veel mogelijk gehonoreerd.We hebben daarbij
oog voor specifieke voorzieningen voor thuiswerkers. Daarnaast zien we opvolgmilieus voor
kleinschalige bedrijvigheid ontstaan in de strook 3KNS, Bouwmeesterbuurt en Faunabuurt.
Gezien de kenmerken van Almere Buiten, zijn er in 2015 voldoende mogelijkheden voor etnische
ondernemers. Dit is gerealiseerd aan de randen van het centrumgebied en in voorzieningenclusters
binnen buurten, door initiatieven van ondernemers zwaarder te laten wegen dan de vermeende
haalbaarheid ervan.
In 2015 zijn aan de huidige informele ontmoetingsplekken, zoals supermarkten en scholen, strategische functies toegevoegd. De potentie van dergelijke locaties is daarmee beter benut. Een voorbeeld
is het aanvullen van de bestaande buurtsuper met een zorgsteunpunt en een snackbar.
De openbare ruimte in de oudere buurten als Bouwmeesterbuurt en Molenbuurt is over 10 jaar
dusdanig opgeknapt dat deze goed toegankelijk is voor buurtbewoners en ook goed gebruikt wordt.
In veel gevallen hebben bewoners en organisaties afspraken gemaakt over zelfbeheer.
De beeldkwaliteit is verhoogd door kunstobjecten toe te voegen die samen met of op initiatief van
bewoners of instellingen zijn gemaakt. Bij het herinrichten van de openbare ruimte is beeldkwaliteit
een belangrijk criterium. Daar waar private buitenruimtes het beeld van een buurt negatief
beïnvloeden, heeft het stadsdeel samen met de woningbouwcorporaties het initiatief genomen
de beeldkwaliteit te verhogen.

6.

Ruimtelijke doorgroei
De stad en haar buurten zijn nooit af. Door de tijd heen veranderen behoeften en dienen zich
nieuwe groepen, functies en voorzieningen aan. In dit hoofdstuk gaan we in op de beheerstrategie voor Almere Buiten en de doorvertaling daarvan naar de woon- en werkgebieden.

6.1

Streefbeeld

Hoezeer het stadsdeel ook zal meegroeien met haar bewoners en ondernemers en de druk zal voelen
van de ontwikkeling van Almere in zijn geheel, zijn er enkele kenmerken die we willen koesteren:
het groene karakter en de orthogonale, stedenbouwkundige opzet met zijn groene laanstructuur.
Deze elementen hopen we over 10 jaar dan ook nog steeds terug te zien.
In onze visie is de relatie tot Almere Stad in 2015 versterkt door een fietsverbinding met het
Sportpark Fanny Blankers-Koen en het Hanny Schaftpark. Daarnaast is de capaciteit van de
dreven voldoende om een goede doorstroming van het verkeer mogelijk te maken.
Het groene karakter is tegen die tijd versterkt doordat buitengebieden zoals de Oostvaardersplassen
bijna letterlijk te stad zijn binnengehaald. De gebruikswaarde van groengebieden is verhoogd door
toevoeging van strategische voorzieningen als horecavestigingen, een stadsspeeltuin en landschapskunst. Het groengebied langs de Evenaar biedt onder meer plaats voor evenementen. Door zijn
centrale ligging is dit gebied een nieuwe identiteitsdrager geworden van Almere Buiten. Het heeft
een hoogwaardige stedelijke uitstraling en het begeleidend groen is van goede kwaliteit.
Groen speelt niet alleen een belangrijke rol als structurerend element maar ook voor de kwaliteit
van de woonomgeving. Om die kwaliteit optimaal te benutten is het beheer versterkt. Ook de
huidige beplanting is, waar nodig, vervangen. Dit is gebeurd op basis van de groenstructuurvisie,
opgedane ervaringen en signalen van bewoners.
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De plannen die momenteel voor het centrumgebied in ontwikkeling zijn, zijn in 2015 (grotendeels)
gerealiseerd. Het winkelaanbod is volledig gericht op een stadje van 50.000 inwoners, met specifieke
winkels die je elders in de stad niet aantreft.
Doemere is in dat kader ook verder ontwikkeld. In de 3KNS-strook zijn voorzieningen
verschenen die het stadsdeelcentrum ondersteunen. Tevens biedt bedrijventerrein De Vaart ruimte
aan een grootstedelijke leisure-functie.We denken daarbij bijvoorbeeld aan een kartbaan. In het
Groene Kadegebied hebben grootschalige recreatieve voorzieningen inmiddels een plek gekregen.
Ten slotte kunnen op bedrijventerrein De Vaart IV-VI bedrijven terecht die vallen onder de
zwaarste milieucategorieën.
Met het groeien van het stadsdeel en het stadsdeelcentrum is er over 10 jaar ook een duidelijk
centrumrandgebied ontstaan. Dit milieu biedt ruimte voor bedrijven die de commerciële
prijzen in het centrum niet kunnen opbrengen, denk aan een tweedehands boekenzaak of
een bijzonder restaurantje. Deregulering en meer ruimte in de bestemmingsplannen is hiervoor
een voorwaarde.
De zone die nu gereserveerd is voor verbreding van de spoorlijn heeft in 2015 een tijdelijke
invulling, zoals bijvoorbeeld een alternatieve markt.

6.2

Beheer- en vernieuwingsstrategieën

Kenmerkend voor Almere Buiten zijn de kleinschalige vormen van alternatief beheer. Het is
ons doel dat soort initiatieven te stimuleren. Dit draagt ons inziens bij aan de waardering van
de bewoners voor hun eigen omgeving. Het bevordert ook de sociale cohesie in een buurt.
De verschillende gebieden binnen het stadsdeel zullen in de komende jaren ieder hun
eigen dynamiek of opgave kennen.
We hanteren de onderstaande indeling in strategieën om aan te geven wat we per wijk
nodig achten.
1. Regulier beheer.
2. Intensief sociaal en fysiek beheer.
3. Kleinschalig vernieuwen.
4. Herstructureren.
5. Transformeren.
6. Ontwikkelen.
6.2.1

Regulier beheer

In alle buurten wordt in eerste instantie regulier beheerd. Door de sociale, economische en fysieke
ontwikkeling binnen de buurten te monitoren, kunnen we jaarlijks beoordelen of extra aandacht
en inzet nodig is. Er zijn een aantal buurten waarvan wij denken dat regulier beheer vooralsnog
voldoende is, zoals Landgoederen-, Bloemen- en Faunabuurt.
6.2.2

Intensief sociaal en fysiek beheer

Hierbij staat ons ‘het creëren van een gemeenschap met zorg’ voor ogen, zoals nu uitgedragen
wordt in het Communities that Care-project. Dit betekent dat de overheid het niet alleen
kan, maar dat samenwerking met maatschappelijke instellingen, bewoners en ondernemers
onontbeerlijk is.
De maatregelen zijn veelbelovend of hebben al bewezen effectief te zijn. Hiervan is sprake in de
Bouwmeesterbuurt, Oostvaardersbuurt, Molenbuurt en Regenboogbuurt, maar zeker ook in het
centrumgebied.Wat er concreet waar wordt toegepast, is sterk afhankelijk van de situatie.
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Bouwmeesterbuurt kent problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, die zich
concentreren rond het zuidoostkwadrant en de basisscholen. In deze buurt wordt een buurthuis
node gemist.
Oostvaardersbuurt kent sociale spanningen door het verschil in leefstijlen. Bijna alle
openbare ruimte is hier geconcentreerd aan de rand van de buurt. Het voorzieningenniveau
is er op dit moment onvoldoende.
Molenbuurt kent relatief veel jongeren en senioren. De voorzieningen in deze buurt
zullen hierop moeten worden aangepast. Ook de verstandhouding tussen deze leeftijdsgroepen
verdient aandacht.
In Regenboogbuurt is de openbare ruimte uiterst sober ingericht. Een kwaliteitsslag kan
een verbetering vormen voor het woongenot. In deze buurt wonen tevens veel allochtonen.
Op de nieuwe bedrijventerreinen, waaronder De Vaart IV-VI, wordt parkmanagement ingevoerd.
Als dit succesvol is, worden ook de bestaande grote bedrijventerreinen onder parkmanagement
gebracht.
6.2.3

Kleinschalig vernieuwen

In Molenbuurt willen we kleinschalig vernieuwen. Dit houdt in dat we de bestaande
complexen willen inrichten voor specifieke doelgroepen als senioren en jongeren.
Ook het voorzieningenniveau zal hierop aangepast moeten worden, gedacht wordt aan
de ontwikkeling van een ‘woonzorgzone’.
Het bedrijventerrein Poldervlak willen we als locatie geschikt maken voor startende ondernemers
en als doorgroeimogelijkheid voor werken in de wijk.
Van het bedrijventerrein Vaart I zouden bepaalde delen kunnen worden vernieuwd door het
verruimen van de bestemming en intensivering van de ruimte.
6.2.4

Herstructureren

In Bouwmeesterbuurt wordt het gebied rond het van Eesterenplein een herstructureringsopgave.
De huidige functies voldoen niet meer, zijn te versnipperd en zonder samenhang. Bovendien voelen
mensen zich er onveilig.
6.2.5

Transformeren

Herstructureren met functieverandering is voorlopig niet aan de orde.We zullen de organische
ontwikkeling van het stadsdeel volgen.
6.2.6

Ontwikkelen

In het stadsdeelcentrum kiezen we nadrukkelijk voor ontwikkeling.We willen namelijk komen
tot een volwaardig centrum voor 50.000 inwoners. De integrale aanpak voorziet in: het realiseren
van een duidelijkere eigen identiteit, versterking van de ruimtelijke en economische structuur,
het toevoegen van woningen, aandacht voor veiligheid èn leefbaarheid en bijzondere aandacht
voor ouderen.
Verder zijn er natuurlijk de nieuwe gebieden, als Eilanden-, Striphelden- en Indische buurt.
Deze zijn of worden in de komende 10 jaar ontwikkeld en gebouwd. Het is belangrijk dat we onze
ervaringen uit de oudere buurten in deze plannen verwerken, zodat we eventuele weeffouten op
tijd kunnen herstellen. Bijzondere aandacht verdient de openbare ruimte en de inrichting daarvan.
Daarnaast moeten we zo snel mogelijk contact leggen met de bewoners. Dit is niet alleen de basis
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voor een sociaal netwerk met en tussen bewoners, ook weten we zo eerder naar welke voorzieningen
vraag is en kunnen we daar tijdig op inspelen.
6.3

Samenwerking en uitvoering

In deze visie zijn veel ambities neergelegd, die moeten meehelpen om over 10 jaar het stadsdeel
te zijn met de door ons gewenste identiteit. Dit kunnen we alleen waarmaken als we samenwerken
met alle partijen die bij het het stadsdeel betrokken zijn, inclusief de bewoners. Deze stadsdeelvisie
moet daarom ook niet gezien worden als een statisch document, maar eerder als de inzet op basis
waarvan we met elkaar tot zaken kunnen komen.
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Aanzet tot uitvoeringsprogramma’s
Differentiatie woonmilieus

doel 1 Aanbieden van een stedelijk woonmilieu
activiteiten 1. Toevoegen van een omvangrijk woonprogramma in het centrum van
Almere Buiten (Centrumplan Almere Buiten)

Trekker
DSO-WONEN

Actoren
Planning
DSB, woningbouwcorporaties 2005-2010

doel 2 Uitbreiden van het woning aanbod voor jongeren
activiteiten 1. Toevoegen van woningen voor jongeren in het centrum en in
de Molenbuurt

Trekker
DSO-WONEN

Actoren
Planning
DSB, woningbouwcorporaties, 2004-2010
Taskforce

doel 3 Uitbreiden van het woningaanbod voor ouderen
activiteiten 1. Toevoegen van woningen voor ouderen in het centrum en in
de Molenbuurt
2. Realiseren van woonzorgconcepten in het centrum en Stripheldenbuurt

Trekker
DSO-WONEN

Actoren
Planning
DSB, woningbouwcorporaties 2004-2010

DMO

DSB, DSO, Zorggroep Almere 2005-2010

doel 4 Het woningaanbod vraaggericht maken
activiteiten 1. Onderzoeken in hoeverre het woningaanbod afwijkt van de vraag
2. Investeren in een systeem voor monitoring van mutaties binnen de buurt
3. Onderzoeken op welke wijze maatwerk kan worden ingezet als oplossing
voor een vraaggericht woningaanbod
4. Onderzoek naar mogelijkheden voor omkleuring van toewijzing binnen
een bepaald woonblok

Trekker
DSO-WONEN
DSO-WONEN
DSO-WONEN

Actoren
DSB, woningbouwcorporaties
DSB, woningbouwcorporaties
DSB, woningbouwcorporaties

DSO-WONEN

DSB, woningbouwcorporaties 2004-2005

doel 5 Behoud van voldoende huurwoningen in woonwijken
activiteiten 1. Bepalen van een kernvoorraad huurwoningen in de buurten van
Almere Buiten

Trekker
DSO-WONEN

Actoren
Planning
DSB, woningbouwcorporaties 2004-2006

doel 6 Aanbieden van woonmogelijkheden voor woonwagenbewoners
activiteiten 1. Herinrichten van het bestaande woonwagencentrum aan
de Diepzuigerstraat
2. Ontwikkelen van een nieuw woonwagencentrum in de Eilandenbuurt

Trekker
DSB

Actoren
DSO

Planning
2004-2005

DSO/WONEN

DSB

2004-2005
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Planning
2004-2005
2004-2005
2004-2005

Aanzet tot uitvoeringsprogramma’s
Levendige wijken

doel 1 Versterken van de identiteit van buurten en straten
activiteiten 1. Ontwikkelen en uitvoeren van kleinschalige activiteiten op buurt- en
straatniveau

Trekker
De Schoor

Actoren
DSB, DMO

Planning
2004-2015

doel 2 Versterken van de sociale veiligheid in aandachtswijken*
activiteiten 1. Ontwikkelen en uitvoering van een programma ‘ken je buren’ gericht
op sociale veiligheid in de aandachtswijken en het stadsdeelcentrum
2. Ontwikkelen van ketensamenwerking gericht op het terugdringen en
beheersen van criminaliteit en buurtverwaarlozing in woonwijken en
het centrumgebied
3. Ontwikkelen van buurtservicepunten gericht op zorg en buurtactivering
4. Fysieke maatregelen op onveilige plekken in aandachtswijken

Trekker
De Schoor

Actoren
DSB, DMO,
woningbouwcorporaties
woningbouwcorporaties,
Politie

Planning
2004-2015

DSB, DMO, De Schoor
bewoners,
woningbouwcorporaties
DMO,
woningbouwcorporaties

2004-2015
2004-2015

Actoren
DSB, De Schoor

Planning
2004-2005

doel 4 Verhogen aantrekkelijkheid woongebieden door speelvoorzieningen Trekker
activiteiten 1. Haalbaarheid onderzoeken van een centrale plek voor de 10+ jeugd en
DMO
verbetering van de decentrale bestaande speelvoorzieningen in de wijk

Actoren
bewoners, DSB, De Schoor

Planning
2004-2005

doel 5 Versterken van beheer
activiteiten 1. Stimuleren van zelfbeheer door bewoners

Actoren
bewoners,
woningbouwcorporaties

Planning
2004-2015

5. ‘Programma ‘Buitenkast’ voor de aandachtswijken’

Bieden van een veilige omgeving en ondersteuning voor kinderen
3
doel
en jongeren
activiteiten 1. Uitvoeren van het CTC preventieplan

DSB-V&H

Zorggroep Almere
DSB-V&H
De Schoor

Trekker
DMO

Trekker
DSB

2. De prioriteitstelling bij beheer richten naar het effect op de beeldkwaliteit DSB
in een wijk
doel 6 Versterken leeftbaarheid en sociale cohesie in de buurt
activiteiten 1. Ontwikkelen school/buurtwerk gericht op buurtbinding kinderen via
school, peuterspeelzaal, etc.
2. Realiseren van vrijetijdsvoorzieningen en ontmoetings mogelijkheden
in openbare ruimte

2004-2015

Actoren
Politie, De Schoor, scholen

Planning

DMO

DSB, DSO, Scholen,
De Schoor,
woningbouwcorporaties
DSB, DSO, scholen,
woningbouwcorporaties,
Zorggroep Almere
DSB, De Schoor
DSB, De Schoor, jongeren
bewoners, DSB, jongeren

2004-2015

Trekker
DSO-EZ

Actoren
DMO, DSB, De Schoor

Planning
2004-2005

DSO-EZ
DSO-EZ

DMO, DSB
DSB

2004-2005
2004-2005

DSO-EZ

DSB

2004-2005

DMO

4.
5.
6.
7.

DMO
DMO
DMO
DMO

doel 7 Versterken werkgelegenheid in de woonwijken
activiteiten 1. Het ontwikkelen van voorstellen t.b.v. de realistatie buurtknooppunten en
concentratie van bijzondere voorzieningen
2. Stimuleren van etnisch ondernemerschap
3. Locatie onderzoek naar integratie tussen wonen en werken in
de buurt (3-5 locaties)
4. Realiseren van opvolgmilieus voor kleinschalige bedrijven

2004-2015

Trekker
DMO

3. Realiseren van een vrijetijdsaanbod en ontmoetingsmogelijkheden in
bestaande gebouwen
Verbreden van een flexibel voorzieningenaanbod afgestemd op de vraag
Inzetten van buurtsportwerk
‘Inzetten van ‘kunst in de wijk’ (zowel activiteit als object)’
Inventarisatie van voorzieningen

2004-2015

2004-2015

2004-2015
2004-2015
2004-2015
2004-2015

* Aandachtswijken: Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Regenboogbuurt, Seizoenenbuurt en Oostvaardersbuurt
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Aanzet tot uitvoeringsprogramma’s
Doorgroei

Stimuleren van een organisch groeiproces van de samenleving
1
doel
in Almere Buiten
activiteiten 1. Monitoren van de ontwikkeling van de samenleving

2. Herkennen en stimuleren van organische groeipunten
3. Het benutten van informele ontmoetingsplekken
4. Uitwerken voorstel voor transformatie van het van Eesterenplein
(Bouwmeesterbuurt)
Het bieden van een veilige omgeving waarbinnen kinderen en
2
doel
jongeren kunnen opgroeien en kunnen rekenen op ondersteuning
activiteiten 1. Uitvoeren van het CTC-preventieplan
Het ontwikkelen van een bruisend en compact stadsdeelcentrum
3 passend bij een stadsdeel van 55000 inwoners met een voorziening
doel
voor de regio
activiteiten 1. Ontwikkelen van een hoogwaardig evenementen terrein
2. Het ontwikkelen van citymanagement waarbij belanghebbende partijen
verantwoordelijkheid dragen t.a.v. beheer, veiligheid en branchering
3. Het maken en realiseren van een ontwikkelingsplan met aandacht voor
een volwaardig winkelaanbod, uitgaansvoorzieningen en woningen
(uitwerking centrumplan)
4. In de randgebieden van het centrum ruimte creëren voor
startende winkels (onderzoeks vraag)
5. Ontwikkelen van Almere Buiten als Transferpunt voor de regio
6. Doorontwikkelen van het Doemere-concept
7. Doorontwikkelen Gordingweg
8. De mogelijkheid onderzoeken voor vestiging van een coffeeshop
in Almere Buiten
Het versterken van de aantrekkingskracht van Almere Buiten
voor de regio
Het ontsluiten van de Oostvaardersplassen richting Almere Buiten
Aanleggen van het station Oostvaarders
Middels aanpassing van de groenstuctuur realiseren van een verbinding
tussen Oostvaardersbuurt en -plassen
4. Het toevoegen van stedelijke functies langs dreven

4
doel
activiteiten 1.
2.
3.
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Trekker
DSB

DSB
DSB
DSB

Actoren
DMO, De Schoor,
woningbouwcorporaties
Zorggroep Almere
DMO, DSO
DMO, De Schoor
DMO, DSO

Planning
2004-2015

2004-2015
2004-2015
2004-2015

Trekker
DMO

Actoren
DSB-SDS

Planning
2004-2005

Trekker
DSO-S&L
DSO-EZ

Actoren
DSB
DSB, ondernemers

Planning
2005-2010
2005-2010

DSO-EZ

DMO, DSB,
woningbouwcorporaties

2005-2010

DSO-EZ-S&L

DSB

2005-2010

DSO-S&L
DSO-EZ
DSO
DSO-EZ

DSB
DSB
DSB

2005-2010
2005-2010
2005-2010
2005-2010

Trekker

Actoren

Planning

DSO-V&V
DSO-V&V
DSB, DMO

DSB
DSB
DSO-DMO

2005-2010
2004-2005
2004-2007

DSO-S&L

DMO-DSB

2004-2010

Aanzet tot uitvoeringsprogramma’s
Doorgroei

doel 5 Het versterken van de stedelijke werkgelegenheid
activiteiten 1. Versterken van de positie van de Vaart als grootstedelijk bedrijventerrein
en Poldervlak als binnenstedelijk bedrijventerrein (de banenmotor) door
verruiming van het bestemmingsplan en het invoeren
van parkmanagement
2. Ontwikkelen van De Vaart IV en VI en het ontwikkelen van
het binnenstedelijk bedrijventerrein Poldervlak
3. Ontwikkelen van kantoorvoorzieningen bij stations

Trekker
DSO-EZ

Actoren

DSO-EZ

Planning
2004-2005

2004-2010

DSO-EZ

DSB

2004-2015

doel 6 Versterken van het groene karakter van Almere Buiten
activiteiten 1. Ontwikkelen van een integrale groenstructuurvisie voor Almere Buiten
als richtlijn voor beheer en onderhoud
2. Het versterken van de laanstructuur door bestaande laanstructuren
te behouden en in nieuwe wijken dit concept door te zetten (bomenplan)
3. Ontwikkelen van de Evenaar tot een allee met een markante afsluiting
4. Toevoegen van voorzieningen zoals horeca, stadsspeeltuin
landschapskunst om zo de gebruikswaarde van groengebieden te
verhogen (uitvoering parkennota)

Trekker
DSO

Actoren
DSB

Planning
2005-2006

DSB

DSO

2004-2010

DSB
DSB

DSO
DMO-DSO

2004-2015
2004-2015

doel 7 Versterken van de relatie tot Almere Stad
activiteiten 1. Realiseren van een fietsontsluiting naar het Fanny Blankers Koenpark
en het Hanny Schaftpark
2. Onderzoek naar de noodzaak van uitbreiden van de capaciteit van
de dreven
3. De doorgaande fietspaden naar Almere Stad zodanig aanpassen dat
zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid wordt verbeterd

Trekker
DSO

Actoren
DSB

Planning
2005-2010

DSB

DSO

2005

DSB

DSO

2005-2010

Trekker
DSB

Actoren
DMO, DSO

Planning
2004-2005

DSO

DSB,
Nederlandse Spoorwegen
DSB,
Nederlandse Spoorwegen

2004-2005

8 Het integreren van de (toekomstige) spoorverbreding in de
doel
bestaande stad
activiteiten 1. Ontwikkelen van voorstellen voor tijdelijke invullingen in de spoorzone
zoals tijdelijke markten, parkeren, fietsenstalling, JOP
2. Aanpassen omgeving stations
3. Verdubbeling van het aantal sporen

DSO

2005-2015
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kaart
st r u c t u u r v i s i e
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+
+
+

+
+

+
+

Structuurvisie (inclusief acties)
groenstructuur
woonbuurten
gemengd stedelijk gebied:
voorzieningen, winkels, woningen
bedrijfsterreinen
glastuinbouw
spoor, station
hoofdwegen
mogelijke toekomstige ontsluiting
spoorverbreding
verbeteren capaciteit wegen
busbaan
reservering busbaan
nieuwe schakel langzaam-verkeersverbinding
versterken groen en recreatie relaties
toeristisch recreatieve trekker
versterken centrumfuncties door verdichting
en herontwikkeling
markering stadsentrees
ecologische verbinding
verbeteren oeverrecreatie-mogelijkheden
(ontwikkeling sted. recreatie/recreatie gebruik oevers
toevoegen bijzondere voorzieningen/bedrijvigheid

gemengd stedelijke funties
kleinschalig vernieuwen
waterfront met stedelijke verdichting

+

aanbrengen dan wel instandhouden
visuele relatie
kansenzones stedelijke ontwikkeling
toekomstige verstedelijking met wonen in het groen
ontwikkeling commercieel knooppunt
goede doorstroom + gebruik grachten
(uitwijk + bergingscapaciteit)
verbinding grachten/water
wegnemen belemmering waterrecreatie (sluizen)
nieuwe jachthaven
oeverpark
nieuw stedelijkgebied/ - ontwikkeling
handhaven groene buffer
ontwikkeling kleinschalige bedrijvigheid/
broedplaatsen d.m.v. deregulering
allure havenkom

+

aanbrengen en concentreren kleinschalige
voorzieningen op buurtniveau
voorsorteren op toekomstige ontwikkeling
(tijdelijke centrum functies)
revitaliseren bedrijventerrein
revitaliseren groen

kaart
st r u c t u u r b e e l d
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