Inhoud

1.
1.1
1.2

Inleiding
Uitgangspunten
Opbouw van deze publicatie

2.
2.1
2.2

Identiteit en imago
Huidige identiteit
Streefbeeld

3.
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

BESTAANDE STAD

s.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.4
6.5
6.6

Hoofdkoers: de kwaliteitspijlers
Differentiatie woonmilieus
Huidige situatie
Wonen
Woonomgeving
Streefbeeld
Wonen en werken
Woonomgeving
Levendige wijken
Huidige situatie
Streefbeeld
Ruimtelijke doorgroei
Uitvoering Ontwikkelingsvisie uit 1977
Streefbeeld
Beheer- en vernieuwingsstrategieën
Regulier beheer
Intensief sociaal en fysiek beheer
Kleinschalig vernieuwen
Herstructureren
Transformeren
Ontwikkelen
Het groen
Oriëntatie en bereikbaarheid
Samenwerking met partners
Aanzet tot uitvoeringsprogramma's
enkaarten

I~·-

:...

3

Waar willen we naartoe met Almere Haven? 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.
Uitgangspunten

Als uitgangspunt bij het opstellen van deze visie hebben we ons gebaseerd op een aantal bestaande
documenten: de stadsdeelanalyse, als onderdeel van het Kaderplan Bestaande Stad (KBS),
de wijkpeilingen en het Revitaliseringsplan Almere Haven uit 1997. 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 op grond van de stadsdeelanalyses en wijkpeilingen en maken net als de kwaliteitspijlers
deel uit van het KBS.
Opbouw van deze publicatie

In hoofdstuk 2 beschrijven we de huidige identiteit van het stadsdeel Almere Haven. De vraag
daarbij is: waarin onderscheidt Almere Haven zich van de andere stadsdelen en welke punten
willen we behouden, versterken of juist tegengaan? Door die vraag te beantwoorden, komen we
uit bij de gewenste identiteit in 2015.
In hoofdstuk 3 gaan we na aan welke kwaliteiten de ontwikkelingen in het stadsdeel de komende
10 jaar zouden moeten voldoen. We doen dit aan de hand van de eerdergenoemde kwaliteitspijlers.
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.
En 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 Haven
zich onderscheidt. Vervolgens geven we aan wat we met dat karakter willen doen:
verdiepen ofbijschaven.
Huidige identiteit

Op het eerste gezicht vallen er direct een aantal zaken op die het stadsdeel onderscheiden
van de andere delen van Almere.
Zo bepaalt de natuurlijke en ruimtelijke indeling in belangrijke mate het beeld van Almere Haven.
Maar liefst 46 procent van de openbare ruimte in Almere Haven bestaat namelijk uit groen, vaak in
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combinatie met water. Daarmee doelen we dan zowel op de buitendijkse wateren als op het water
in het stadsdeel zelf. Water en groen zijn sterk beeldbepalende kwaliteiten van Almere Haven, zowel
in recreatieve als in landschappelijke zin.
Kenmerkend is ook de stedenbouwkundige hofjesstructuur zoals die in de jaren '70 werd
ontwikkeld. Hierdoor ontstaat sociaal en fysiek een dorpse sfeer: bewoners voelen zich vaak meer
Havenaar dan Almeerder. Deze beleving wordt nog eens versterkt door de vrij geïsoleerde ligging
van het stadsdeel. Een nadelig gevolg van deze stedenbouwkundige opzet is dat de woonmilieus
nogal eenvormig zijn. Bezoekers, maar ook degenen die er wonen of werken, kennen het gevoel in
Almere Haven te verdwalen. De woningen, bruggen en groenvoorzieningen zijn tamelijk uniform,
wat de herkenbaarheid van de wijken soms bemoeilijkt.
Ook kunst en cultuur zijn gezichtsbepalend voor Almere Haven. In het kader van het
Revitaliseringsplan is een paar jaar geleden een start gemaakt met het transformeren van de
Kerkgracht tot een 'kunstgracht' met galeries en kleine, ambachtelijke ateliers. In gebouw Corrosia
aan het Marktplein zijn een theaterzaal, expositieruimte en kunstuitleen gevestigd. In dit gebouw
vindt ook het filmhuis De Biechtrommel onderdak, dat zich onderscheidt door een bijzonder
filmaanbod . In de buitenruimte is gekozen voor een kunstuiting in de vorm van muurschilderingen.
Inmiddels zijn er hiervan drie gerealiseerd, die op termijn, met aanvullingen, een soort natuurlijke
kunstroute gaan vormen door het centrum van Haven.
Tot slot kan als belangrijk kenmerk van Almere Haven de ligging aan het Gooimeer worden
genoemd. De passantenhaven mag zich verheugen op een toenemende populariteit bij de
watersporters, het strand kent in de zomermaanden een intensief gebruik en de horeca rond
de havenkom trekt steeds meer bezoekers.

BI

Streefbeeld

Hoe ziet Almere Haven er in 2015 uit? In onze visie is het dan, als het oudste gedeelte van Almere,
een karakteristiek en opvallend stadsdeel. Kleinschalig van opzet en omvang, maar groot in zijn
betekenis voor de Havenaren zelf en voor Almere als geheel.
Ondanks de enigszins geïsoleerde ligging is Almere Haven onlosmakelijk verbonden met de rest
van Almere. Dit vertaalt zich in uitstekende verbindingen per fiets, auto en openbaar vervoer.
Het centrum van Almere Haven bestaat over 10 jaar uit een levendig en compleet winkelcentrum
en een aantrekkelijke havenkom. Hier komen de bewoners van de stad graag naar toe voor hun
dagelijkse boodschappen, maar ook om gebruik te maken van het bijzondere aanbod aan kunst en
cultuur en de recreatieve mogelijkheden aan en op het water. Ook vanuit de regio weet men Almere
Haven te vinden, ofwel via het water ofwel over land, via duidelijk aangegeven routes en een goed
openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid op het maaiveld en in goed geoutilleerde
parkeergarages. Almere Haven staat niet alleen bekend om de recreatiemogelijkheden en een
aanlokkelijk centrum met galerieën en kunstwinkels, maar ook vanwege grootschalige evenementen
als het stoornfestival, het havenfestival en de triatlon. Verder is er een groot aanbod aan wandelen fietsmogelijkheden in en rondom Almere Haven. Gedacht moet worden aan een wandeling
of fietstocht vanuit het centrum naar het kasteel of het stadslandgoed de Kemphaan, door mooie
parken en gevarieerde groengebieden, zoals het Kromslootpark, het Almeerderhout enzovoorts.
Het groen in de wijken is zeer divers en hoog van kwaliteit. Dat geldt ook voor de watergangen,
grachten en vijvers, die vanuit recreatief of ecologisch oogpunt bijdragen aan een kwalitatieve
beleving van de buitenruimte.
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Om het centrum heen liggen de verschillende suburbane woonwijken, waar de typerende
hofjesstructuur van de jaren '70 is behouden. Het is er goed en veilig wonen voor jong en oud;
de mensen kennen elkaar zonder dat het verstikkend werkt. Het voorzieningenniveau is afgestemd
op de bevolking en de buurt. De wijken zelf hebben een homogeen karakter. Tussen de wijken
onderling zijn er echter wel degelijk verschillen, die nog eens benadrill.1: worden door duidelijk
herkenbare elementen in de openbare ruimte. Die kunnen bestaan uit architectonische objecten,
bijzondere kunstwerken (ook bruggen) of kunst - bakens die bijdragen aan de oriëntatie van
bezoekers en bewoners.
De bedrijventerreinen De Steiger en De Paal zijn goed functionerende, binnenstedelijke
bedrijventerreinen. De bedrijvigheid die er heerst, past bij het recreatieve en culturele karakter
van Almere Haven. De bedrijvenstrook De Marken onderscheidt zich door het aanbod van
opvolgmilieus voor bedrijfjes die uit de woon/werk-units in de wijken zijn gegroeid en
bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers
In de woonbebouwing zelf en in het centrum van Almere Haven zijn allerlei plekken waar
kunstenaars en aanverwante ambachtelijke bedrijfjes hun plek vinden. Kenmerkend is
de betrokkenheid van de bewoners, ondernemers en instellingen bij hun stadsdeel. Dit blijkt
uit de vele initiatieven op sociaal en maatschappelijk gebied .

"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.
2.
3.

Diversiteit waarborgen en bevorderen;
Vergroten beeldkwaliteit;
Meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit.

Als we ons allereerst richten op het waarborgen en bevorderen van diversiteit, geldt dat zeker voor
de fysieke verschijningsvorm van Almere Haven. Het stadsdeel is namelijk nogal eenvormig: veel
van hetzelfde soort 'ruig' groen, veel water in de vorm van grachten en weinig menging
van woonmilieus.
Sociaal gezien is het stadsdeel als geheel divers te noemen; alle leefstijlen zijn er vertegenwoordigd.
Dat de wijken op zich soms een homogeen karakter hebben, vinden we geen probleem. Dat leidt
vaak tot onderlinge solidariteit. Het behouden en verbeteren van het sociale netwerk is daarbij
essentieel.
De tweede kwaliteitspijler, het vergroten van de beeldkwaliteit, krijgt ook onze volle aandacht.
We stellen ons ten doel de wijken herkenbaar te maken en de fysieke eenvormigheid tegen te gaan.
We willen op diverse manieren meer herkenbaarheid creëren in de openbare ruimte.
Meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit past eveneens in onze visie.
We willen daarbij wel opmerken dat de spelregels nageleefd moeten worden.
We hebben de visie op basis van de navolgende thema's verder uitgewerkt, waarbij we ons steeds
afvragen of er een bijdrage geleverd wordt aan de bovengenoemde kwaliteitspijlers.
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Het is onze doelstelling méér te doen met de bestaande woonmilieus om de diversiteit te
bevorderen. Het is echter expliciet niet de bedoeling om overal verschillen aan te brengen.
Homogeniteit op bepaalde plaatsen zorgt juist voor pluriformiteit binnen het stadsdeel als
geheel. In dit hoofdstuk laten we zien waar en hoe we in de komende jaren tot differentiatie
willen komen.
Huidige situatie
Wonen

Almere Haven kent een specifieke stedenbouwkundige structuur met homogene woonmilieus
(hofjesstructuur jaren '70). Met uitzondering van het centrum en de bedrijventerreinen is de
woonfunctie dominant. Op het eerste gezicht lijkt het stadsdeel levensloopbestendig. Er is namelijk
voldoende diversiteit in woningaanbod met in het centrurnrandgebied relatief goedkope woningen
voor startende gezinnen. Doorstroming wordt echter belemmerd doordat er een relatief hoog
aandeel (goedkope) huurwoningen is ten opzichte van het aandeel koopwoningen. Daarnaast is het
woningaanbod sterk gericht op gezinnen, met weinig specifiek aanbod voor ouderen en jongeren.
Woonomgeving

•

Almere Haven bestaat weliswaar voor circa 46 procent uit groen en water. Maar we stellen
toch een vrij monotoon woonmilieu vast met weinig variatie en een beperkte kwaliteit.
Het woord 'woonmilieu' roept natuurlijk vooral associaties op met de woningen zelf. Ook de
omgeving is echter medebepalend. De waterstructuur, het groen, de bruggetjes en de kunstuitingen
in de openbare ruimte zijn allemaal elementen die een rol spelen en die dus om onze aandacht vragen .
Streefbeeld
Wonen en werken

In 2015 zijn alle woonmilieus in Almere Haven aanwezig. Het is mogelijk om wooncarrière
te maken binnen Almere Haven. Er is een goede mix tussen huur- en koopwoningen en ook in
de verschillende prijsklassen. Daardoor kunnen alle bevolkingsgroepen, waaronder jongeren,
allochtonen en senioren, daadwerkelijk een woning vinden die past bij hun woonwensen.
Er is voldoende ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid en creativiteit bij het aanpassen
van bestaande woningen. Er zijn minder spelregels, hierdoor zijn specifieke woonmilieus ontstaan,
die aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld kunstenaars. Bestaande bouw wordt flexibel gebruikt.
Leegstaande kantoorgebouwen in het centrum zijn geschikt gemaakt voor studenten of andere
één- of tweepersoonshuishoudens.
In de aandachtswijken De Hoven, De Werven, De Wierden en het stadsdeelcentrum is meer
differentiatie in het woningaanbod aangebracht. De mutatiegraad is er op een aanvaardbaar
niveau. Kleinschalige fysieke ingrepen zijn hier toegepast, zoals het verkopen van een deel van
de huurwoningen aan de bewoners of het veranderen van de woonfunctie. Samenwerking met
de externe partners (woningbouwverenigingen en particuliere eigenaren) heeft geleid tot een
kwalitatief goede woningvoorraad.
In 1997 is voor Almere Haven een integrale ontwikkelingsvisie opgesteld. Hierin zijn een aantal
speerpunten genoemd, waaronder het versterken van werkgelegenheid, de revitalisering van het
centrumgebied en aanvullende (duurdere) woningbouw in en om Almere Haven. Doel was om het
aantal inwoners en daarmee het draagvlak voor voorzieningen te vergroten. Deze plannen hebben
in 2015 mede geleid tot een gedifferentieerd woningaanbod.
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De werkgelegenheid is versterkt doordat bedrijfsverzamelgebouwen een opvolgmilieu vormen voor
'werken in de wijk' en door de thematische aanpak van de bedrijventerreinen De Steiger en De Paal.
Woonomgeving

In 2015 is het groen in de wijken gevarieerder. Samen met en op initiatief van bewoners en
woningbouwcorporaties heeft een kwaliteitsslag plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn er duurzame
beplantingen. In veel gebieden is op initiatief van bewoners, -organisaties of woningbouwcorporaties
zelfbeheer van de openbare ruimte tot stand gekomen. Hierdoor is de woonomgeving schoner
en overzichtelijker geworden. De sociale veiligheid is daarmee aanmerkelijk vergroot.

De parken worden gebruikt om te ontspannen. De groene randen om Almere Haven zijn voor
verschillende doeleinden ontsloten. Ook zijn er variaties aangebracht in de verschijningsvorm en
de functie van waterlopen. Wij denken hierbij aan speelvijvers, maar ook aan ecologische oevers.
De stedenbouwkundige structuur bestaat nog steeds, maar het is direct duidelijk herkenbaar in
welke wijk men zich bevindt. Dit is bereikt door het realiseren van bijzondere gebouwen of andere
specifieke invullingen van de openbare ruimte, zoals kunstobjecten die de herkenbaarheid, kwaliteit
en identiteit van een wijk vergroten. Het hoeft daarbij lang niet altijd te gaan om kunst, het gaat
om de markering. Ook bijzonder vormgegeven bruggen kunnen die functie bijvoorbeeld vervullen.
Daarnaast kunnen ook manifestaties, theater, film, muziek en dergelijke een woonmilieu mede
vormen. We onderstrepen dat we een zo breed mogelijk aanbod voor ogen hebben. Dus: variatie
voor jong en oud, meer experimentele en traditionele vormen en zowel zware als lichtere kost.

5.

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.

El

Huidige situatie

Havenaren zijn over het algemeen erg gehecht aan hun buurt en overwegend tevreden
over de relaties met buurtgenoten. Meer dan inwoners van de andere stadsdelen voelen
ze zich betrokken bij hun wijk.
De oude wijken zijn het kwetsbaarst: het centrum, De Hoven, De Werven en De Wierden.
Hier wonen relatief veel mensen met geringere kansen in de samenleving.
Naast werkgelegenheid op de bedrijventerreinen, in het kantorencomplex en in het centrum is
er in Almere Haven veel sprake van 'werken in de wijk'. Ondernemers hebben vaak een bedrijf
of kantoor aan huis.

BI

Streefbeeld

Onze visie op het creëren van meer levendigheid baseert zich op gradaties: in het stadsdeelcentrum
beogen we een andere vorm van levendigheid dan in de wijken. Wat die laatste betreft willen we ons
primair richten op de aandachtswijken.
In 2015 zijn in het centrum van Almere Haven nog steeds de horeca en andere uitgaansgelegenheden geconcentreerd. Theater de Roestbak en het filmhuis De Biechtrommel worden goed
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bezocht. Daarnaast zijn de grootstedelijke voorzieningen in Almere Stad voor iedereen goed te
bereiken, ook met het openbaar vervoer.
De sociaal-economische positie van de huidige aandachtswijken is tegen die tijd verbeterd. Er zijn
meer koopwoningen en het fysieke en sociale beheer is intensief. Ook bestaan er meer mogelijkheden om vanuit de woning te werken. Daarbij gaat het vooral om kleinschalige bedrijvigheid
die past binnen de woonomgeving. De buurtsupermarkten zijn behouden voor de wijk en vormen
een natuurlijk ontmoetingspunt. Waar mogelijk zijn ze aangevuld en versterkt met andersoortige,
kleinschalige detailhandel, zoals een videotheek, stomerij en dergelijke. Een buurthuis vormt de
centrale ontmoetingsruimte voor alle wijkbewoners.
Haven kent nu al een grote mate van sociale samenhang in de buurten. Over 10 jaar is vooral de relatie
tussen de verschillende culturen versterkt en voelen 'nieuwkomers' zich snel thuis. Reeds bestaande netwerken zijn versterkt. Het eigen initiatief van bewoners en organisaties wordt waar mogelijk ondersteund.
De bedrijventerreinen De Steiger en De Paal zijn veranderd in een kleinschalig terrein met veel
bedrijfjes in de sfeer van (water-)recreatie en kunst. Hierdoor zijn broedplaatsen ontstaan voor
(aankomende) kunstenaars en musici. Het bedrijventerrein De Marken biedt opvolgrnilieus voor
bedrijfjes die uit de woon-werkunits in de woonwijken zijn gegroeid en bedrijfsverzamelgebouwen
voor onder meer startende ondernemers.

6.

Ruimtelijke doorgroei
De stad en haar wijken zijn nooit af. Door de tijd heen veranderen behoeften en dienen
zich nieuwe groepen, functies en voorzieningen aan. Het in goede banen leiden van
ruimtelijke doorgroei is daarom een permanente opgave. In dit hoofdstuk gaan
we in op de beheerstrategie voor dit stadsdeel en de doorvertaling daarvan naar de
woon- en werkgebieden.

11111

Uitvoering Ontwikkelingsvisie uit 1997

In de uit 1997 daterende ontwikkelingsvisie van Almere Haven zijn de volgende herstructureringen
opgenomen:
• Centrum Almere Haven;
• ontwikkeling kustzone;
• ontwikkeling Westelijke Groene Wig.

Op basis hiervan is het centrum van Almere Haven inmiddels versterkt door het project
'kleurverschieten', de inrichting van de kunstgracht en een herinrichting van de openbare ruimte.
De Havenkom is aangepast en heringericht. Langs de kade zijn horecaondernemingen met terrasjes
gekomen. Binnenkort wordt de Bombardon-locatie bebouwd met winkels en woningen.
De ontwikkeling van de kustzone verkeert in een afsluitende planfase. De herstructurering van de
Westelijke Groene Wig is nog niet in gang gezet. Hierdoor zouden we de aanvullende woningbouw
die we in deze visie voorstellen, mede kunnen realiseren. Om de doorontwikkeling vorm te geven,
is echter onderzoek nodig. Een studie naar de ruimtelijke en sociale aspecten van verplaatsing van
sportvoorzieningen en programmering van woningbouw is in dat verband op zijn plaats.

1111

Streefbeeld

In 2015 is de winkelstructuur in het centrum duidelijk versterkt. Naast de winkels voor de dagelijkse
boodschappen is er een keur van specialistische zaken. Onderdeel hiervan vormt de 'kunstgracht'
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en omgeving. De zuidkant van het winkelgebied is goed ontsloten vanaf de Westerdreef en sluit aan
op de activiteiten in de havenkom, waar naast horeca ook watersportwinkels te vinden zijn.
De woningen die buitendijks en aan de oostrand zijn gerealiseerd, vormen een goede aanvulling op
het bestaande woningaanbod. Opvallend is dat er veel senioren wonen die vanuit een gezinswoning
in Almere Haven hier naartoe zijn verhuisd . De bewoners van de wijk De Bossen weten door de
nieuwe verbindingsweg met het centrum en de goede fietsroutes steeds vaker de voorzieningen van
Almere Haven te vinden. Verder wordt de eerste paal geslagen voor het (voorlopig laatste) grote,
aanvullende woningbouwgebied in de Westelijke Groene Wig.
Sportpark De Marken is inmiddels uitgegroeid tot hét sportcomplex van Almere Haven, met ruimte • ·•
voor georganiseerde sport en andere sportieve vrijetijdsinvulling. Het is duidelijk dat recreatieve
aspecten (watersport en waterrecreatie) evenals de ontwikkeling van kunst en cultuur Almere
Haven tot een bijzonder interessante plek hebben gemaakt, niet alleen voor de Havenaren, maar
voor de hele stad.

1111

Beheer- en vernieuwingsstrategieën

De verschillende gebieden 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.

rlll

Regulier beheer

Voor de nieuwbouwwijken De Velden en de in aanbouw zijnde wijk De Bossen willen we het
oorspronkelijke ambitieniveau handhaven. Regulier beheer is hier voldoende, al is het noodzakelijk
om de ontwikkeling goed te monitoren. Een betere ontsluiting tussen de nieuwe en oudere wijken
is echter nu al aan de orde.
In De Gouwen wordt binnenkort groot onderhoud uitgevoerd, waardoor aansluitend regulier
beheer voldoende zal zijn. In De Meenten is groot onderhoud net afgerond; ook daar kan dus
volstaan worden met regulier beheer. In deze wijken zal vooral het huidige voorzieningenniveau
behouden moeten blijven, met extra aandacht voor ontmoetingspunten. Het lijkt raadzaam om
de (sociaal-economische) ontwikkelingen op de voet te volgen. In De Marken kan eveneens
worden ingezet op het huidige beheerniveau. Ook hier is bijzondere aandacht vereist voor het
creëren van ontmoetingsplekken.

1'111

Intensief sociaal en fysiek beheer

Het stadsdeelcentrum, De Wierden, De Hoven en De Werven vallen onder een intensief sociaal en
fysiek beheer. Verder denken we hier aan kleine fysieke ingrepen, het omzetten van huur- naar koopwoningen, het versterken van de omgevingskwaliteit en het stimuleren van bedrijvigheid aan huis.
Het waarborgen of verbeteren van subjectieve en objectieve veiligheid is hier eveneens aan de orde.

r111

Kleinschalig vernieuwen

Hierbij denken we aan de bedrijventerreinen De Steiger en De Paal, waar we ruimte willen bieden
aan kleine ondernemers. Het bedrijventerrein bij De Marken willen we graag benutten als opvolgmilieu voor bedrijven aan huis en als gebied waar startende ondernemers terecht kunnen.
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Bij kleinschalig vernieuwen denken we ook aan het veranderen van woonfuncties in bedrijfjes.
Dit kan aan de orde zijn in de woonwijken rond het centrum en rond knooppunten in De Gouwen,
De Meenten en De Marken.
Herstructureren

Het stadsdeelcentrum verdient veel aandacht. We gaan door met de ingezette herstructurering
van het winkelgebied. Dit betekent een verdere uitbouw van de recreatieve en toeristische sfeer,
aansluitend bij de kunstgracht en de havenkom.
Tevens zullen we de komende jaren in overleg met de woningbouwcorporaties beoordelen of het
herstructureren van (delen van) de oudere wijken gewenst of noodzakelijk is.
Transformeren

Leegstaande kantoorgebouwen in (de buurt van) het centrum zouden we kunnen ombouwen tot
woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Van Sportpark De Marken willen we onderzoeken
of er meer functies gecombineerd kunnen worden, zoals een skatepark en jongerenvoorzieningen,
maar ook wonen.
Kleinschalige transformatie komt aan de orde in het Stadswerfpark bij verplaatsing van Sporthal
en zwembad.
We gaan door met onderzoeken hoe sportpark De Wierden omgezet kan worden in een woningbouwlocatie. Tot slot willen we tegen het eind van de visieperiode een gedeeltelijke transformatie
naar wonen/werken in het gebied Spittershoek onderzoeken.
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Ontwikkelen

Als alle huidige ontwikkelingsplannen zijn uitgevoerd (Kustzone/Oostrand; De Bossen), is Almere
Haven een vrij compleet stadsdeel met de door ons gewenste identiteit.

m!I

Hetgroen

Groen is de kracht van Almere Haven. Kenmerkend zijn de omliggende groengebieden en de
'wiggen' die het woongebied in dringen. Het onderhoud is echter onvoldoende. Een kwaliteitsimpuls
is dan ook hoognodig om de beheerachterstanden weg te werken en het groen geschikt te maken
voor de gewijzigde behoeften. De nota Almere Parkstad is hiervoor richtinggevend.
Het Kromslootpark kan door toevoeging van accenten meer uitstraling en allure krijgen.
Versterking van de structuur van het park willen we ondersteunen door meer wandelroutes aan
te leggen. Deze zijn dan vooral gericht op de dijk, om de relatie met het water te versterken.
Voor het Stadswerfpark is al een aanvang gemaakt met een ontwikkelingsplan. Hier willen we
het onderhoud op peil brengen en de kwaliteit van het park verhogen door deze veelzijdiger en
toegankelijker te maken.
We willen deze taken samen met inwoners oppakken. De hechte sociale structuur binnen het
stadsdeel en het vele semi-openbare groen bieden hiertoe genoeg aanknopingspunten. Bovendien
behoort het tot onze visie om zelfstandig beheer te stimuleren en wijk-budgetten toe te kennen.
We realiseren ons wel dat een grotere toegankelijkheid en betere ontsluiting van de omliggende
groengebieden nodig zijn om tot een kansrijke groene zone te komen, die Almere Haven met
de andere stadsdelen verbindt.
Willen we het groen sparen, dan moeten we ons richten op multifunctionaliteit. We willen daarom
meer doen met bestaande gebouwen. Het concept van de Brede Scholen is wat dat betreft een stap
in de goede richting. Ook bij her- of nieuwbouw streven we naar een zo flexibel mogelijke invulling.
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Hiermee kunnen we bij de bouw rekening houden door alvast te kiezen voor een hogere plint,
wat zowel werken als wonen mogelijk maakt.
Dat we de groenzones willen behouden en liever niet bebouwen, betekent wat ons betreft ook
dat we ze niet als reservegebied zien. Bepaalde stroken moeten groen blijven. Richtlijn is hierbij
de nota Almere Parkstad en de daarin genoemde beleidslijnen.
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Oriëntatie en bereikbaarheid

We vinden het essentieel dat het stadsdeel goed bereikbaar, herkenbaar en overzichtelijk is.
Daarom zijn nieuwe oriëntatiepunten noodzakelijk. De entree en de afzonderlijke wijken vragen
om meer herkenbare punten. Dergelijke markeringen verhogen de beeldkwaliteit en zorgen
er bovendien voor dat mensen niet verdwalen. Ook doorbreekt het de eenvormigheid waar we
vanaf willen en geeft het buurten een eigen gezicht. De meest creatieve vormen komen daarvoor
in aanmerking.
Verder realiseren we ons dat we steeds geïsoleerder komen te liggen. Er is maar één hoofdontsluitingsweg, de N oorderdreef en de A6 vormt een barrière. Dit snijdt ons af van de rest van
de stad. We ontlenen hieraan echter ook een deel van onze identiteit. Een goede bereikbaarheid
van het stadscentrum blijft belangrijk om gebruik te kunnen maken van de (grootstedelijke)
voorzieningen. We streven daarom naar betere auto-, fiets- en busverbindingen om zo de
aansluiting met de rest van de stad te versterken.

BI

Samenwerking met partners

Om onze visie te doen uitkomen, zullen we deze allereerst moeten bespreken met onze partners,
zoals de woningbouwcorporaties, de Zorggroep, Stichting De Schoor en de politie. Met elkaar
kunnen we de verschillende thema's verder uitwerken tot concrete maatregelen. Uiteindelijk zijn
we voor het slagen van de voorgenomen doelen in grote mate afhankelijk van de medewerking van
alle partijen, zoals het bedrijfsleven en particulieren. Ieder van ons zal vanuit zijn rol een steentje
moeten bijdragen om in 2015 de neergezette ambitie gehaald te hebben. Laten we deze
uitdaging aangaan!
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