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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Helpende handen: 
NLdoet 2018

Goede voornemens? 
Landelijke Opschoondag!

Vergunningen 
in uw buurt

Actief van start met 
wijkbudget?

NLdoet 2017 in 
Almere Buiten

Op 9 en 10 maart steken vele maatschappelijk betrokken 
Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NLdoet, 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd 
door het Oranje Fonds. 

Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten. Zoals 
het opknappen van een clubhuis, dierenverblijf of speeltuin. 
Of een paar uur erop uit met ouderen of gehandicapten. 
Tussen al deze klussen vindt u vast en zeker een mooie 
activiteit die u samen met uw collega’s, familie of sport-
team kunt doen. Bent u benieuwd welke klussen er al zijn 
aangemeld in Almere? Kijk op nldoet.nl en zoek op Almere. 

Een klus te klaren? 
Heeft of kent u een maatschappelijke organisatie waar 
vrijwilligers nodig zijn? NLdoet is de uitgelezen kans om 
elke activiteit met hen aan te pakken. Meedoen betekent 
extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid 
voor uw organisatie. Heeft u een klus te klaren of wilt u 
tijdens NLdoet iets extra’s doen? Meld uw klus dan aan 
op nldoet.nl. Als u dit vóór 31 januari 2018 doet, kan het 
Oranje Fonds een bijdrage geven van maximaal 400 euro.

 nldoet.nl

Wij hebben het inmiddels al groot op de kalender gezet. 
En we hopen natuurlijk dat u dat ook doet: op 24 maart is 
het weer Landelijke Opschoondag. Meedoen levert prettig 
schone buurten op. Maar dat niet alleen. 

In honderden gemeenten gaan mensen de straat op voor 
een schoonmaakactie in hun straat, buurt of bij hun bedrijf 
of vereniging. Ook in Almere vinden allerlei acties plaats. En 
hoe meer mensen er mee doen, hoe succesvoller het wordt! 

Kijk alvast op de website voor meer informatie over de 
Opschoondag. U kunt zich nu al aanmelden. 
 

 almere.nl/nederlandschoon 

Nooit meer de huis-aan-huis-krant doorspitten, maar 
een bericht ontvangen als in uw omgeving vergunnin-
gen zijn aangevraagd of afgegeven. Download de app 
OmgevingsAlert Almere in de App Store of Play Store 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 een bericht als er iets nieuws 
speelt in dat gebied. Blijft u liever via de mail op de hoogte 
van besluiten, aanvragen, etc. van de gemeente Almere, 
provincie Flevoland of het waterschap? U kunt zich in enkele 
stappen 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 

Eenvoudig digitaal aanvragen 
Op almere.nl/wijkbudget vindt u de voorwaarden en bij-
zonderheden voor een bijdrage aan uw idee en leest u over 
ervaringen van anderen. Broeit er al iets en lijkt het u wat 
om te kijken of het kan? Vul dan het e-mailformulier in. 
Samen kijken we of uw idee haalbaar is en of het voor het 
wijkbudget in aanmerking komt.

 almere.nl/wijkbudget 

Vorig jaar waren veel Buitenaren actief op NLdoet. Veel 
vrijwilligers waren op de been om alle goede doelen te 
ondersteunen en de handen werden flink uit de mouwen 
gestoken, van opknapbeurten tot het plaatsen van infor-
matieborden. Een inkijkje in de grote hoeveelheid aan 
initiatieven: 
•	 Extra	 informatieborden	 voor	 ‘Wandelnet	 Almere’	 ter	
verbetering van de bewegwijzering van de wandelwegen;
•	 Opknappen	van	de	binnentuin	van	Zephyr;
•	 Opknappen	van	de	keuken	bij	de	scouting;
•	 Aanpakken	van	het	binnenterrein	van	Inbohof	2.1	door	
het lakken van banken, schoonmaken van de speelvoor-
ziening en markeren van tegels voor de veiligheid;
•	 Onderhoud	van	VINDplaats	Zenit:	van	het	opknappen	van	
de bankjes tot het bemesten en beplanten van nieuw groen 
en van het vandalismeproof maken tot het schoonmaken 
van de tuinmeubels.

Dit is nog maar een deel van de mooie initiatieven die in 
2017 zijn opgepakt. Dit jaar hopen we weer op prachtige 
activiteiten in Almere Buiten. Doet u dit jaar ook mee aan 
NLdoet? Geef uw initiatief dan snel op via nldoet.nl.

 nldoet.nl

Vrijwilligers knappen Inbohof 2.1 op.

Al last van de eerste voorjaarskriebels of de voorjaars-
schoonmaak in de planning? Deel dit gevoel met uw buren 
in de straat en bedenk samen een leuke manier om de 
buurt veilig te houden of gezelliger te maken. Een mooie 
gelegenheid ook om als buren elkaar beter te leren kennen.     

De gemeente Almere stelt jaarlijks via het wijkbudget aan 
bewoners geld beschikbaar voor het realiseren van allerlei 
ideeën en plannen om de buurt prettiger te maken. Denk 
hierbij aan initiatieven in de buurt die bijdragen aan de 
veiligheid of aan het vergroten van het  onderling contact 
tussen bewoners. 

Het wijkbudget is een financieel steuntje in de rug, zodat u 
samen met andere buurtbewoners plannen kunt omzetten 
in initiatieven en deze ook echt kunt realiseren.

Wij wensen alle Almeerders 
een mooi, gezond en

 liefdevol nieuw jaar toe!


