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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Werken in de natuur

De Globe terug op 
het Globeplein Prachtige Poortenaar 

Terugblik informatieavond 
tijdelijke coffeeshop

Vereniging Almere Buiten Centrum (VABC) zet zich in om 
de Globe terug te plaatsen op het Globeplein. De Globe 
is een waterornament in de vorm van een wereldbol. Het 
kunstwerk werd in 1956 ontworpen door de Duitse kun-
stenaar Christian Tobin en was jarenlang het middelpunt 
van het Globeplein. 

Het ruim 3 ton wegende granieten kunstwerk werd door 
de verbouwing aan het Globeplein opgeslagen in het 
depot van de gemeente. Sinds dit jaar is de Globe te zien 
op het BuitenPlein. Omwonenden en de VABC willen het 
kunstwerk graag terug op het Globeplein. Daarom is de 
VABC een crowdfundingactie gestart om geld op te halen. 

Ziet u de Globe ook graag terug op het Globeplein? Ga dan 
snel naar voorjebuurt.nl/globe en doneer!

Almere Poort is een jong stadsdeel, waar veel mensen 
druk bezig zijn met hun (nieuwe) woning. Daarnaast zijn 
er in Poort ook mensen die zich inzetten voor het hele 
stadsdeel en haar bewoners. Mensen die dit niet zien als 
een verplichting, maar er zelf voor kiezen om iets voor 
een ander of de rest van het stadsdeel te betekenen. Zij 
verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Daarmee 
laten we weten dat we ontzettend blij zijn met hun inzet. 
Nomineer uw ‘Prachtige Poortenaar’ en vertel waarom hij 
of zij deze titel waard is. Mail uw nominatie uiterlijk op 15 
november naar Diana Stobbe (gebiedssecretaris Poort) via 
dstobbe@almere.nl. De Prachtige Poortenaar 2017 wordt 
tijdens de eindejaarsborrel van het gebiedskantoor Poort 
van de gemeente Almere bekendgemaakt.

De gemeente Almere organiseerde op 16 oktober een 
informatieavond over de plannen voor een drijvende tijde-
lijke coffeeshop in de havenkom van Almere Buiten. Voor 
deze avond waren omwonenden uitgenodigd die in een 
cirkel van 500 meter rondom de beoogde ligplaats wonen.
Het college heeft een voorlopig besluit genomen over een 
tijdelijke coffeeshop (maximaal zes jaar) op deze locatie. 
Zo kan eerst de omgeving goed geïnformeerd worden, het 
besluit nader uitgelegd worden en kunnen bewoners hun 
reactie geven. Bij het definitieve besluit kunnen dan alle 
belangen goed worden meegenomen. 

Tijdens de avond waren burgemeester Weerwind, wet-
houder Tjeerd Herrema en exploitant Fumar B.V aanwe-
zig. Zij namen de tijd om de vragen van omwonenden te 
beantwoorden. Bewoners hadden met name vragen over 
de veiligheid rondom de coffeeshop, de gekozen locatie 
en of een coffeeshop overlast veroorzaakt.

 buiten.almere.nl/coffeeshop

Op zaterdag 4 november was de Beheergroep Buurtbewoners 
Beatrixpark (BBB) weer volop in touw tijdens de landelijke 
natuurwerkdag. Iedereen was welkom. Scoutinggroep 
Hannie Schaft was van de partij met twintig kinderen en 
leiding. 

Het werd een gezellige middag, waar hard werd gewerkt. Er 
waren heel veel klussen te doen, zoals riet zeisen, bomen 
knotten en de bosrand rondom de kikkerpoelen snoeien. 
Heeft u interesse om af en toe mee te helpen? De BBB is 
elke eerste zaterdag van de maand aan het werk in het 
park. Zij kunnen uw hulp heel goed gebruiken!

 beatrixparkalmere.nl  

Intocht Sinterklaas 

Corrosia Theater, Expo & Film organiseert dit jaar 
opnieuw in opdracht van de gemeente Almere de intocht 
van Sinterklaas in de Havenkom van Almere Haven. 
Burgemeester Franc Weerwind overhandigt de Sint op 18 
november officieel de sleutel van de stad waarna ze alle 
kinderen langs de kade begroeten. Dit jaar neemt de Sint 
Spaanse gasten mee en krijgt de intocht een Spaans tintje.
Vanaf 11.00 uur begint het programma in de Havenkom 
van Almere Haven. Sinterklaas en de pieten worden 
rond 11.30 uur op een vloot van botters en aken in de 
Havenkom verwacht. Rond 12.45 uur gaat het programma 
op de Markt van start, waarbij een van de Spaanse gasten 
samen met het publiek, Sinterklaas en de burgemeester 
een flamencodans opvoert. Het programma op de Markt 
duurt tot 13.00 uur. 

Jury Beste Binnenstad 
Wethouder Mark Pol van Economische Zaken ontving op 26 
oktober de jury van de Verkiezing Beste Binnenstad 2017-
2019. Almere is in die verkiezing samen met Hoofddorp 
finalist in de categorie Middelgrote Binnensteden. 

De prijs wordt toegekend aan de stad waar in de binnenstad 
de afgelopen twee jaar de meeste dynamiek en vernieuwing 
heeft plaatsgevonden of waar het beste is gekeken naar 
de toekomst. De jury nam kennis van de ontwikkeling van 
de laatste twee jaar en bekeek de toekomstplannen met 
een virtual realitybril (zie foto).

De uitslag van de verkiezing wordt op 23 november 
bekendgemaakt. Behalve de eer krijgt de winnaar van 
‘Platform Binnenstadmanagement’ – de organisator van 
de verkiezing - begeleiding bij en advies over het benutten 
van de titel voor de promotie van de binnenstad.

Fotograaf: Rick van Rooijen


