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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Blijf op de hoogte 
van vergunningen 
in uw buurt 

Archeologische dag 
in het Koggepark

Buurten in Buiten! 

Herfstige Haven

Gratis Wifi in 
Almere Centrum

Nooit meer de huis-aan-huiskrant doorspitten, maar 
een bericht ontvangen als in uw omgeving vergunnin-
gen zijn aangevraagd of afgegeven. Download de app 
OmgevingsAlert Almere in de appstore van uw mobiele 
telefoon, stel uw adres in en zie direct welke vergunningen 
er bij u in de buurt zijn aangevraagd of worden verleend. 
Indien gewenst ontvangt u eenvoudig een bericht als er 
iets nieuws speelt in dat gebied. Installeer in de appstore 
van uw iPhone of Androidtoestel OmgevingsAlert Almere.
Blijft u liever via de mail op de hoogte van besluiten, 
aanvragen, etc. van de gemeente Almere, de provincie 
Flevoland of het waterschap? U kunt zich in enkele stap-
pen inschrijven voor de e-mailservice van Overheid.nl met 
het type bericht, de straal rondom uw woonadres en van 
welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen. 

 zoek.overheid.nl

Stichting Koggepark was 
op zondag 15 oktober actief 
tijdens de Archeologiedagen 
in Almere. Die dag organi-
seerde de stichting aller-
lei activiteiten in het park. 
Er waren oude, gevonden 
voorwerpen te bezichtigen, 
oud-Hollandse volkspelen 
te spelen, gezellig kleien, 
klootschieten of broodjes 
bakken in een open vuur 
met de scouting. 

Extra vrijwilligers van harte welkom
De stichting Koggepark bestaat uit enthousiaste bewoners 

van Kruidenwijk. Ze zijn op 
zoek naar meer vrijwilligers, 
want de stichting en andere 
bewonersgroepen organise-
ren regelmatig iets in het 
park. Wilt u ook iets in het 
Koggepark doen? 
Kijk op https://kogge-
park.wordpress.com of op 
de Facebookpagina van 
Vrienden van het Koggepark: 
facebook.com/Koggepark 

In de herfstvakantie is er in Almere Haven veel warmte 
te vinden - door de griezelige spanning voor Halloween 
en door de warme ontvangst bij de Havense winkeliers. 
Zij verspreiden deze warmte graag. Daarom is er deze 
herfstvakantie wat leuks te doen voor jong en oud:

Woensdag 25 oktober, 14.00-16.00 uur: Vossenjacht 
voor kinderen
Deze middag zijn er allerlei bijzondere figuren te vinden in 
het centrum van Almere Haven: speciaal voor Halloween 
zijn er griezelvossen!
Kinderen kunnen vanaf 14.00 uur bij Corrosia een stem-
pelkaart ophalen, waarop ze stempels van griezelvossen 
kunnen verzamelen. Bij inlevering van een volle stempel-
kaart is er een prijs.

Zaterdag 28 oktober, vanaf 13.00 uur: Herfstproeverij
De winkeliers uit het centrum van Almere Haven laten 
hun bezoekers graag even binnen opwarmen met deze 
proeverij. U kunt bij de deelnemende ondernemers diverse 
waren proeven.

Laat u verwarmen en verrassen! 

Met het doorknippen van een oude netwerkkabel lieten de 
samenwerkende partijen op 12 oktober symbolisch zien dat 
Almere Centrum klaar is voor de toekomst. Iedere bezoeker 
aan Almere Centrum kan nu gratis gebruikmaken van wifi 
in het hele winkelgebied. Daarmee is Almere Centrum één 
van de eerste gebieden in Nederland waar bezoekers in 
een ruimte van één vierkante kilometer kosteloos, zonder 
inloggegevens en wachtwoord, gebruik kunnen maken van 
een naadloos wifinetwerk. 
Dit netwerk is tot stand gekomen door samenwerking 
van de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, 
vastgoedeigenaren Klépierre en Unibail-Rodamco, de 
gemeente Almere, Windesheim Flevoland, Almere City 
Marketing en VodafoneZiggo. 

Zaterdag 7 november is het weer zover: Buurten in Buiten. 
Alle nieuwe inwoners van Almere Buiten zijn van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze leuke introduc-
tiemiddag. Na een presentatie over het stadsdeel maakt u 
nader kennis met het gebiedsteam en andere Buitenaren. 
We sluiten de middag af met een leuke en leerzame excursie 
met de bus door Almere Buiten. Wilt u ook deelnemen aan 
Buurten in Buiten? U kunt zich nog opgeven tot vrijdag 27 
oktober via buiten@almere.nl

 http://buiten.almere.nl/agenda

Ruim 5.000 bezoekers kwamen af op de WoonExpeditie 
Almere van zaterdag 14 oktober. Het informatieve woon-
evenement voor nieuwbouw en zelfbouw van Almere was 
ditmaal neergestreken in Almere Hout. Veel interesse is 
er voor wonen in Almere Hout, Almere Poort en Overgooi. 
Vooral de woningen in het hogere segment zijn in trek. 
Bezoekers van de WoonExpeditie kwamen uit Almere, de 
omliggende regio zoals Amsterdam en ’t Gooi, en van verder. 
De WoonExpeditie gemist, maar benieuwd naar de 
ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en 
zelfbouw in Almere? Kijk voor meer informatie op  
hetkaninalmere.nl/woonexpeditie.

WoonExpeditie trekt 
ruim 5000 bezoekers

Fotograaf: Maarten Feenstra

Ook de belangenvereniging Vogelhorst was aanwezig en 
erg enthousiast over de belangstelling.


