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Tot en met april was de beheerder van Zone 3 
nog aanwezig als vertrouwd gezicht voor de 
bewoners. 
Tot aan de zomervakanti e is Marcel Swart als so-
ciaal beheerder van de Schoor verantwoordelijk 
voor het beheer. U kunt hem ontmoeten 
op maandag- t/m donderdagmiddag en op 
vrijdagochtend.

4  bewoners  van de zelfb eheergroep Bouw-
meesterhuis in vergadering over het  buurfeest 
op zaterdag  11 juni  as. Vlnr:. Marian La Garde, 
Cyril Asruf, Bram Uijleman en Roel La Garde

BOUWMEESTERFLITS!

HET BOUWMEESTERHUIS

C. van Eesterenplein 186
1333 HG Almere
T 036 - 210 01 40

Na de zomer zullen ti en betrokken bewoners 
zich gaan inzett en voor de programmering 
en het prakti sche reilen en zeilen in het 
Bouwmeesterhuis. Zij zijn hier al druk mee 
bezig!

Aangepaste openingsti jden
In de zomerperiode heeft  het Bouw-
meesterhuis aangepaste openingsti jden. 
Het Bouwmeesterhuis sluit van 15 juli tot 
5 september 2016. Dit betekent dat alle 
acti viteiten doorlopen tot 15 juli mits 
anders is meegedeeld. Alle deelnemers zijn 
hiervan op de hoogte gesteld. Het sociaal 
loket op de dinsdagen  stopt per 28 juni, op 
de woensdag op 16 juni en op de donder-
dag op 17 juni. Na de zomerstop start het 
sociaal loket weer in de week van 13 
september. De zomerstop van het sociaal 
loket in het  Bouwmeesterhuis betekent 
niet dat u niet  terecht kunt met uw vragen. 
U kunt dan naar het sociaal wijkteam aan 
de E. F. van den Banweg 26.

Het is alweer een ti jdje geleden dat de laatste Bouwmeesterfl its verscheen en omdat het bijna 
zomer is informeren wij u graag nog even over de ontwikkelingen in de Bouwmeesterbuurt. Ook 

hopen we u uiteraard te zien ti jdens het Bouwmeesterbuurtf eest op zaterdagmiddag 11 juni! 

BOUWMEESTERHUIS IN DE ZOMERPERIODE
ONTWIKKELINGEN 

GEZONDHEIDSCENTRUM 
C. VAN EESTERENPLEIN

De Zorggroep Almere gaat 
geen apotheek vesti gen in het 
huidige Bouwmeesterhuis. 
De Zorggroep gaat met het 
gezondheidscentrum en de 
apotheek naar hun eigen pand 
op de Grandpré Molierestraat 
en verlaat hiermee het C. 
van Eesterenplein. Eind 2016 
verwacht de Zorggroep in-
trek te kunnen nemen in het 
gezondheidscentrum aan de 
M.J. Granpré Molièrestraat. 
Cliënten van de Zorggroep heb-
ben hier vanuit de Zorggroep 
een brief over ontvangen. 
De gemeente, Ymere en de 
Zorggroep zijn nu in gesprek 
over een nieuwe invulling 
voor de ruimte op het C. van 
Eesterenplein. Na de zomer is 
hier naar verwachti ng meer 
over bekend.

In de maand juni doet de gemeente een onder-
zoek naar de leefb aarheid in de Bouwmeester-
buurt. 
We willen graag weten hoe u als bewoner de 
Bouwmeesterbuurt ervaart. We vragen bijvoor-
beeld hoe u het wonen, de voorzieningen en de 
openbare ruimte beoordeelt. Er zijn ook vragen 
over welke acti viteiten u in de buurt onderneemt 
en hoe veilig u zich voelt. Niet iedereen krijgt een 
vragenlijst. Voor het onderzoek wordt namelijk 

een willekeurige steekproef getrokken van 
800 huishoudens uit alle huishoudens in de 
wijk. 
De resultaten zijn na de zomervakanti e 
beschikbaar en delen we in een volgende 
nieuwsbrief met alle bewoners van de 
Bouwmeesterbuurt. Op basis van de uitkom-
sten kijkt de gemeente met haar partners 
en bewoners hoe zij het doen in de buurt 
en wat er eventueel beter zou kunnen.

ONDERZOEK BOUWMEESTERBUURT ALS 
WOON- EN LEEFOMGEVING
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WHATSAPPGROEP BOUWMEESTERBUURT
In de Bouwmeesterbuurt is een zogeheten WhatsAppgroep gestart. De deelnemende bewoners zijn met elkaar 
verbonden door WhatsApp. Met WhatsApp waarschuwen zij andere buurtbewoners voor onveilige situati es 
en bellen zij zo nodig 112. De WhatsAppgroep werkt nauw samen met de wijkagent. Hij adviseert, koppelt 
meldingen terug naar de beheerders of bewoners en zet waar nodig verder onderzoek in gang.

Wilt u meer weten of deelnemen aan de WhatsAppgroep in de Bouwmeesterbuurt dan kunt u een mail sturen naar 
whatsappgroepbouwmeesterbuurt@gmail.com

11 JUNI BOUWMEESTERBUURTFEEST
Bent u er ook bij? Op zaterdagmiddag 11 juni is het Bouwmeesterbuurtf eest!


