
Gemeente Almere
Op de website www.almere.nl 
vindt u veel informatie en kunt u 
van alles regelen. 
Een kapotte stoeptegel, overhan-
gend groen of een lantaarnpaal 
die niet werkt kunt u melden via 
almere.nl/melding.
Het algemene telefoonnummer van 
de gemeente is 14 036 (maandag 
t/m vrijdag 8.30-17.00 uur). Dit 
nummer kunt u bijvoorbeeld bellen 
als u contact wilt met de wijkregis-
seur. Overige contactgegevens op 
almere.nl/contact. 

Gebiedskantoor Almere 
Buiten

Bezoekadres: Straat van Florida 12 
(bezoek alleen op afspraak)
Postadres: Gemeente Almere t.a.v. 
gebiedskantoor Almere Buiten, 
Postbus 200, 1300 AE Almere

Bij Bosshardt
www.legerdesheils.nl/f levoland/
een-huiskamer-voor-de-buurt
036-5496800
Adres: Leger des Heils Flevo-
land, Atheneplantsoen 1, 1334 EL 
Almere

De Alliantie Regio Almere
www.de-alliantie.nl
088-0023200
Bezoekadres: Blekerstraat 4, 
1315 AH Almere
Postadres: Postbus 105, 
1200 AC Almere
info@de-alliantie.nl

GoedeStede
www.goedestede.nl
036-5395311
Bezoekadres: Verzetslaan 141, 
1318 BT Almere
Postadres: Postbus 10088, 
1301 AB Almere

Buurtbemiddeling Almere
Buurtbemiddeling zet zich in om 
van Almere een plek te maken 
waar het voor iedereen prettig wo-
nen is. Op www.buurtbemidde-
lingalmere.nl is meer informatie 
te vinden over dit project. 

Politie
Geen spoed, wel politie? 
Bel 0900-8844. Voor spoedei-
sende gevallen belt u 112.

Uw buurt op social media
Facebook.com/hoofdsteden-
buurtalmerebuiten
Facebook.com/buitenmere.
almere
Volg Almere Buiten op Twitter: 
@almere_buiten n

Waar kunt u terecht met praktische 
vragen?

WhatsApp boeven 
de buurt uit!

Via een WhatsApp-groep houden 
buurtbewoners elkaar op de hoogte 
van verdachte situaties. Ziet iemand 
iets gebeuren wat niet in de haak is, 
dan geldt de SAAR-methode:
Signaleer
Alarmeer (bel de poltie)
App (maak wat u heeft gezien 
bekend aan anderen) 
Reageer (maak bijvoorbeeld een 
foto, schrijf het signalement op 
of bel de politie)
Het is niet de bedoeling om zelf 
actie te ondernemen, maar om 
elkaar alert te maken op verdachte 
situaties. Door samen op de buurt 
te letten krijgen boeven geen kans!

Hoe kan ik meedoen?
Enkele bewoners van de Hoofdste-
denbuurt zijn bezig een WhatsApp-
groep op te zetten. Wilt u mee-
doen? Ga naar de Facebook-groep 
‘Hoofdstedenbuurt WhatsApp-
groep’ of lever de flyer in die bij u 
thuis is bezorgd.

De overige bewoners van het 
centrum hebben (nog) geen flyer 
ontvangen. Het is de bedoeling 
dat dit gebied gaat aansluiten op 
de WhatsApp-groep Hoofdste-
denbuurt. We zoeken iemand die 
voor dit gebied de opstart van de 
groep op zich wil nemen. Wilt u dit 
doen? Neem dan contact op met de 
veiligheidsmanager van Buiten via 
info@almere.nl of 14 036 
(vermeld in beide gevallen dat het 
om de WhatsApp-groep Hoofdste-
denbuurt/Centrum Buiten gaat).n

Vogelhuisjes, bloembakken, 
buurtpreventie, een straatfeest… 
Dit en nog meer kan mede mo-
gelijk worden gemaakt door het 
wijkbudget. Iedereen in Almere 
kan een bijdrage uit het wijkbud-
get aanvragen. Heeft u een idee 
waardoor de buurtbewoners elkaar 
beter leren kennen, uw buurt 
veiliger wordt of de leefomgeving 
verbetert? Dat soort ideeën komen 

in aanmerking voor een bijdrage 
uit het wijkbudget.
Er zijn enkele criteria waar uw idee 
aan moet voldoen. Zo moet het 
betrekking hebben op de straat/
buurt en moeten meerdere bewo-
ners er profijt van hebben. Wilt u 
weten welke criteria er nog meer 
zijn en hoe het aanvragen van 
wijkbudget in z’n werk gaat? Kijk 
op www.almere.nl/wijkbudget.n

Colofon
Samenstelling:

Partners integrale wijkaanpak 
(gemeente Almere, De Schoor, 
politie, Bij Bosshardt, De Alliantie, 
Goede Stede)

Ontwerp en opmaak:
Gemeente Almere/Communicatie/
Vormgeving

Foto’s:
Gemeente Almere en partners

Drukwerk:
Repro

Aan de teksten in deze nieuwskrant  
kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wijkbudget 
september 2015

Nieuwsbrief  Hoofdstedenbuurt 
en Centrum Almere Buiten

Donderdag 24 september: 
Buitenhaege en de wijk 
samen in beweging!

We organiseren een gezellige en 
gezonde dag vol beweging. 
Doe mee met Olga Commandeur 
(bekend van Nederland beweegt), 
leg een beweegparcours af of win 
informatie in bij de verschillende 
kraampjes. Gezonde hapjes en 
drankjes zijn aanwezig! 
Donderdag 24 september vanaf 
11.00. Wij sluiten de dag af met 
een gezamenlijke wandeling voor 
jong en oud om 15.30 uur.

Zaterdag 26 september: 
Opening Bij Bosshard

Op Burendag gaan wij deze locatie 
feestelijk openen. Jong en oud zijn 
welkom. Kijk naar een kleurrijke 
modeshow, maak kennis met de 

Bij Bosshardt: 
de huiskamer van de buurt
Wist u dat uw buurt nu een eigen huiskamer heeft? Bij Bosshardt (in de 
gang van Buitenhaeghe) is een gezellige plek waar u terecht kunt voor 
een kopje koffie, een luisterend oor, een ontmoeting of activiteit. Voor de 
buurt, door de buurt! Bij Bosshardt wordt binnenkort feestelijk geopend. 
Daarvoor is de Week van de Eenzaamheid. In die week organiseren Bij 
Bosshardt en Buitenhaeghe twee gezellige evenementen.

Voor u ligt de nieuwsbrief Hoofdstedenbuurt en Centrum Almere Buiten. Dit is een eenmalige uitgave. Hierin 
staat informatie over bijvoorbeeld activiteiten die eraan komen en het groot onderhoud. Ook leest u hier wie 
er zoal in uw wijk werken en waar u terecht kunt voor bepaalde zaken. 

Buiten.almere.nl

Maak samen met 
De Alliantie de buurt 
mooier!

Wilt u meehelpen de buurt 
mooier te maken? Dan is 
De Alliantie op zoek naar u! 

Heeft u bijvoorbeeld tips om de 
trappenhuizen of galerijen te 
verfraaien, wilt u buren helpen bij 
het onderhoud van hun tuin? Of 
heeft u andere ideeën om de buurt 
mooier te maken en wilt u daar 
graag aan meewerken? Uw hulp is 
van harte welkom. 

Aanmelden/meer informatie
Neem contact op met Henk 
Bootsveld (beheerder wonen) of 
Christy van Heezik (gebiedscoör-
dinator). 
Beide kunt u bellen via 088-
0023200, Christy kunt u ook 
mailen op 
cvanheezik@de-alliantie.nl.n

tweedekanswinkel, doe voor 10 euro 
mee aan een 10-minutenfotoshoot 
(of maak kans om deze te winnen), 
geniet van smakelijke verrassingen 
en hoor waar Bij Bosshardt voor 
staat! 11.00-13.30 uur.n



 

Bij het wijkteam kunt u terecht 
met allerlei ondersteuningsvragen. 
Bijvoorbeeld over opvoeding, dag-
besteding, hulp in huis of begelei-
ding om het leven weer op orde te 
krijgen. Het wijkteam zet zich ook 
in voor de buurt, liefst samen met 
u als bewoner. Bijvoorbeeld door 
activiteiten in de buurt te onder-
steunen en uw ideeën verder te 
helpen. Zo krijgen we samen meer 
voor elkaar.

Komt u met een vraag bij het wijk-
team? Met een van de professionals 
bespreekt u wat er aan de hand is 
en welke praktische oplossingen bij 
u passen. In uw eigen omgeving of 
daarbuiten. Vaak kunt u zelf met 
wat hulp van buren, vrienden of 
vrijwilligers heel veel oplossen. En 
is er toch aanvullende professionele 
ondersteuning nodig? Dan regelt 
de professional van het wijkteam 
de aanvraag samen met u. 

Groot onderhoud
De gemeente is bezig met groot 
onderhoud in de Hoofdstedenbuurt. 
We knappen het groen en de 
bestrating op en herstellen waar 
nodig de verlichting. Daarnaast 
kijken we naar de speelplekken.

Voortgang werkzaamheden
De meeste woonstraten zijn in 
oktober dit jaar gereed. Een aantal 
straten, tussen de Parijsstraat en de 
busbaan in het centrum, worden 
begin 2016 opgeknapt. 

Verkeerskundig onderzoek
Enkele bewoners hebben zorgen en 
klachten geuit over de verkeersvei-
ligheid in de wijk. De knelpunten 
zitten vooral in het stuk tussen de 
Parijsstraat en de busbaan in het 
centrum. Daarom onderzoeken 
we de verkeersstromen tussen de 
Parijsstraat en het centrum. We 
kijken daarbij:
•  hoeveel verkeer er door de straten 

rijdt;
•  welke route de leveranciers ne-

men om de winkels en horeca te 
bevoorraden;

•  hoeveel fietsverkeer er vanaf de 
Romeweg naar het Westeinde 
fietst.

Op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek maken we een 
nieuw ontwerp. In oktober zijn het 
onderzoek en het nieuwe ont-
werp klaar. Dan informeren we de 
bewoners en ondernemers over de 
nieuwe planning. 

Nieuwe bomen en struiken
In het najaar van 2015 beginnen 
we met het planten van nieuwe 
bomen en struiken. We zijn tot 
het voorjaar van 2016 bezig met 
planten. Natuurlijk gaat het groen 
er pas in als de bestrating gereed is. 

Meer informatie
Op www.almere.nl/gohoofdste-
denbuurt vindt u onder andere 
de meest actuele planning en een 
overzicht van welke boom waar 
komt.n

Uw wijkagent: Marco Kaldenbach

Even voorstellen: wijkteam Almere 
Buiten Noord-West
Buiten Centrum (inclusief Hoofdstedenbuurt), 
Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, De Vaart

Uw wijkregis-
seurs: Lilian Stap 
en Johan Terpstra
Dag, wij zijn Lilian Stap en Johan 
Terpstra. Lilian is wijkregisseur in 
de Hoofdstedenbuurt, Johan in het 
centrum van Buiten. Beiden werken 
we daarnaast in nog meer buurten 
in Buiten. 

We zijn uw contactpersoon als 
u vragen of wensen hebt over de 
openbare ruimte. Bijvoorbeeld als u 
wilt weten wat er kan rondom bij-
voorbeeld zelfbeheer van planten-
bakken of de herinrichting van een 
speelplek. Daarbij kunnen we met u 
meedenken en u ondersteunen. We 
hebben veel kennis van de buurt en 
daardoor kunnen we bijvoorbeeld 
beleidsmakers van de gemeente 
adviseren over wie er woont, wat er 
speelt en wat de buurt nodig heeft. 

Waar we allebei warm van worden 
is het contact met de mensen. Het 
mooie van ons werk is namelijk dat 
je vaak samen met enthousiaste be-
woners iets moois kunt realiseren in 
hun buurt. Ook daarna blijf je vaste 
contactpersoon voor deze mensen. 
Zo zien we de buurt groeien! n

Uw gebieds- 
manager: 
Mylan Derkink
Hallo, ik ben Mylan Derkink en ik 
ben de gebiedsmanager van Almere 
Buiten bij de gemeente. 
Als eerste aanspreekpunt voor 
organisaties en bewoners probeer ik 
de schakel te zijn tussen het stads-
deel en het stadhuis. 
Met ideeën, vragen of problemen 
over uw buurt of het stadsdeel 
kunt u bij mij terecht. Ook ben ik 
aanspreekpunt voor het wijkbud-
get. Vanuit dit budget kunnen we 
bijdragen aan plannen van buurt-
bewoners om elkaar beter leren 
kennen, een wijk veiliger te maken 
of de leefomgeving te verbeteren.
Ik help u graag op weg en kan snel 
schakelen met mijn collega’s in 
het gebiedsteam Buiten en op het 
stadhuis. 
Ik werk graag samen met bewoners 
en professionals aan het nog mooier 
maken van het prachtige stadsdeel 
Buiten. 

Houdt u de huis-aan-huisbladen 
in de gaten? Daarin staan de 
bijeenkomsten die we vanuit de 
gemeente in Almere Buiten organi-
seren. Ik kom u daar graag tegen! 

E-mail: mdderkink@almere.nl,
Telefoon: 036-5405295/06-
11798915 n

De wijkteams verzorgen ook de 
‘herindicaties’ voor inwoners die 
nu al een vorm van ondersteuning 
hebben. 

Inloopspreekuren
•  Maandag 9.00-10.30 uur in ge-

zondheidscentrum De Molenwiek
•  Donderdag 9.00-10.30 uur in 

gezondheidscentrum De Bouw-
meester

Met vragen buiten de inloop-
spreekuren kunt u bellen met 
telefoonnummer 14 036 
(op werkdagen bereikbaar van 
8.30-17.00 uur). 
Meer informatie: 
www.wijkteamsalmere.nl n

We organiseren begin oktober een 
Meet & Greet met het Buitenplein. 
Wat is er te doen?
• Rollerdisco voor jong en oud 
•  Informatie en meedenken over 

het Buitenplein en de ontmoe-
tingskas. Wat wilt u er doen?

Meet & Greet op 
het Buitenplein 
Almere Buiten Centrum heeft er 
een ontmoetingsplek bij! Op het 
Buitenplein, het lege plein naast 
het station, is deze zomer van alles 
georganiseerd. Zolang hier nog 
geen winkels zijn maken we het 
leuk en gezellig voor u als bewoner 
en voor het winkelend publiek. We 
hopen dat het Centrum zo voor 
alle Buitenaren weer als een thuis 
voelt. 

•  Proef tapas, gemaakt door een 
aantal ondernemers uit het cen-
trum

•  Lancering van het tweede kleur-
rijke jaarverslag ‘Buiten Thuis’ en 
kennismaken met ambassadeurs 

•  Volleybal met Volleybalvereniging 
Almere Buiten 

We zien u graag op het Buiten-
plein! Het evenement is gratis 
toegankelijk. Houd Facebook-
pagina Buitenmere in de gaten 
voor informatie over datum en 
tijden.n

Mijn naam is Marco Kaldenbach.  
Ik werk nu vier jaar als wijkagent 
van het centrum van Almere 
Buiten.  

Als wijkagent ben ik verantwoor-
delijk voor de totale politiezorg 
binnen uw buurt: de aanpak van 
sociale problemen en zaken als 
overlast, kleine criminaliteit, 
milieu en verkeer. In samen-
werking met collega’s van de sur-
veillancedienst, recherche, milieu 
en jeugd werk ik voortdurend aan 
het verbeteren en vergroten van de 
veiligheid in uw buurt. Als wijk-
agent werk ik ook veel samen met 

de gemeente 
en maat-
schappelijke 
organisaties. 

Informatie 
uit de buurt 
is voor mijn 
werk van essentieel belang. Hebt u 
vragen, tips of opmerkingen over 
de veiligheid in uw buurt of wijk, 
neem dan gerust contact met mij 
op. Ik ben te bereiken via 0900-
8844. Ik heb geen vaste werktijden 
en ben zowel overdag als ’s nacht 
actief in uw wijk. Ik hoop dat we 
samen de buurt nog veiliger kun-
nen maken.n

 



Gemeente Almere
Op de website www.almere.nl 
vindt u veel informatie en kunt u 
van alles regelen. 
Een kapotte stoeptegel, overhan-
gend groen of een lantaarnpaal 
die niet werkt kunt u melden via 
almere.nl/melding.
Het algemene telefoonnummer van 
de gemeente is 14 036 (maandag 
t/m vrijdag 8.30-17.00 uur). Dit 
nummer kunt u bijvoorbeeld bellen 
als u contact wilt met de wijkregis-
seur. Overige contactgegevens op 
almere.nl/contact. 
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Buiten

Bezoekadres: Straat van Florida 12 
(bezoek alleen op afspraak)
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gebiedskantoor Almere Buiten, 
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1315 AH Almere
Postadres: Postbus 105, 
1200 AC Almere
info@de-alliantie.nl
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1318 BT Almere
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van Almere een plek te maken 
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lingalmere.nl is meer informatie 
te vinden over dit project. 
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Geen spoed, wel politie? 
Bel 0900-8844. Voor spoedei-
sende gevallen belt u 112.

Uw buurt op social media
Facebook.com/hoofdsteden-
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Facebook.com/buitenmere.
almere
Volg Almere Buiten op Twitter: 
@almere_buiten n

Waar kunt u terecht met praktische 
vragen?

WhatsApp boeven 
de buurt uit!

Via een WhatsApp-groep houden 
buurtbewoners elkaar op de hoogte 
van verdachte situaties. Ziet iemand 
iets gebeuren wat niet in de haak is, 
dan geldt de SAAR-methode:
Signaleer
Alarmeer (bel de poltie)
App (maak wat u heeft gezien 
bekend aan anderen) 
Reageer (maak bijvoorbeeld een 
foto, schrijf het signalement op 
of bel de politie)
Het is niet de bedoeling om zelf 
actie te ondernemen, maar om 
elkaar alert te maken op verdachte 
situaties. Door samen op de buurt 
te letten krijgen boeven geen kans!

Hoe kan ik meedoen?
Enkele bewoners van de Hoofdste-
denbuurt zijn bezig een WhatsApp-
groep op te zetten. Wilt u mee-
doen? Ga naar de Facebook-groep 
‘Hoofdstedenbuurt WhatsApp-
groep’ of lever de flyer in die bij u 
thuis is bezorgd.

De overige bewoners van het 
centrum hebben (nog) geen flyer 
ontvangen. Het is de bedoeling 
dat dit gebied gaat aansluiten op 
de WhatsApp-groep Hoofdste-
denbuurt. We zoeken iemand die 
voor dit gebied de opstart van de 
groep op zich wil nemen. Wilt u dit 
doen? Neem dan contact op met de 
veiligheidsmanager van Buiten via 
info@almere.nl of 14 036 
(vermeld in beide gevallen dat het 
om de WhatsApp-groep Hoofdste-
denbuurt/Centrum Buiten gaat).n

Vogelhuisjes, bloembakken, 
buurtpreventie, een straatfeest… 
Dit en nog meer kan mede mo-
gelijk worden gemaakt door het 
wijkbudget. Iedereen in Almere 
kan een bijdrage uit het wijkbud-
get aanvragen. Heeft u een idee 
waardoor de buurtbewoners elkaar 
beter leren kennen, uw buurt 
veiliger wordt of de leefomgeving 
verbetert? Dat soort ideeën komen 

in aanmerking voor een bijdrage 
uit het wijkbudget.
Er zijn enkele criteria waar uw idee 
aan moet voldoen. Zo moet het 
betrekking hebben op de straat/
buurt en moeten meerdere bewo-
ners er profijt van hebben. Wilt u 
weten welke criteria er nog meer 
zijn en hoe het aanvragen van 
wijkbudget in z’n werk gaat? Kijk 
op www.almere.nl/wijkbudget.n
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Beide kunt u bellen via 088-
0023200, Christy kunt u ook 
mailen op 
cvanheezik@de-alliantie.nl.n
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