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Tiny Forests in Almere

Langs het Decemberpad, ter hoogte van de Maandenweg, 
gaan we nieuwe bomen planten. De abelen die hier stonden 
hebben we verwijderd omdat ze niet veilig konden blijven 
staan. De direct omwonenden hebben meegedacht over 
de nieuwe bomen. Maar liefst 115 van de 130 huishoudens 
hebben gereageerd op de enquête die we hebben gestuurd. 
De Noorse esdoorn heeft 71 stemmen gekregen en daarom 
gaan we deze planten.

Ook de zwarte linde heeft veel stemmen gekregen: 36. 
Daarom gaan we deze planten op het Moutmolenpad, 
zodat ook daar een mooie laan ontstaat.

Bomenplant Meridiaan: 
meeste stemmen 
Noorse esdoorn

Piepschuim Nieuwe locatie  
spreekuur wijkagent en 
wijkregisseur Centrum

Een groene oase bij jou om 
de hoek. Naast de school, bij 
het buurthuis of in een leeg 
grasveldje of plantsoen. Zie 
je het voor je? Maak je droom 
waar en schrijf, teken of knut-
sel een plan en stuur het naar 
growinggreen@almere.nl 

Kijk voor meer info, alle crite-
ria en hoe je je kunt aanmel-
den op growinggreencities.
almere.nl/tiny-forest 

Stuur je plan uiterlijk 29 april in!

In de polder kan het flink waaien. Bouw- en ander afval 
in wijken als Nobelhorst, Vogelhorst en Oosterwold laat 
zich door de wind makkelijk verspreiden over een groot 
gebied. Piepschuim is gevaarlijk voor vogels en andere 
dieren: het verteert niet en is sterk milieubelastend. Zorg 
ervoor dat de wind niet met uw piepschuim aan de haal 
gaat. Voer het netjes af. 

In Nobelhorst weten ze wel raad met zwerfafval. Meer 
dan 60 bewoners trokken zaterdag 24 maart hun wijk in 
om op te ruimen. Naast piepschuim vonden zij blikjes, 
plastic, fruitschillen, flesjes, tuinafval, papier en sigaret-
tenpeuken. Op sommige plekken lag erg veel afval, zoals 
bouwafval van de failliete aannemer, sigarettenpeuken bij 
een bushokje, afval in de speeltuin door het ontbreken van 
een prullenbak en veel plastic en piepschuim in de sloten. 

Kinderen maakten er een sport van om zoveel mogelijk 
afval in te zamelen. Lokale ondernemers zorgden voor 
koeken, broodjes en soep. Dankzij een geweldige inzet 
van deze groep bewoners werden die dag vele kilo’s afval 
ingezameld en opgeruimd. De gemeente zorgde voor het 
materiaal, zoals afvalgrijpers en ringen voor de afvalzak-
ken. Sommige bewoners namen na afloop de grijper mee 
naar huis, om hun eigen straat schoon te houden. 

Poep op nummer 1 in Nobelhorst
Het opruimen is zeker nog niet klaar. Afval vraagt om 
aandacht van de bewoners. De grootste afval-ergernis 
in de wijk blijft hondenpoep. Vooral de speelplekken 
voor de kinderen hebben het zwaar te verduren van luie 
hondenbaasjes.

Heeft u als bewoner of ondernemer van Almere Centrum 
ideeën over verbeteringen van of in de buurt? Heeft u 
vragen over uw persoonlijke situatie? Of speelt er iets 
met buurtbewoners of in de buurt waarover u wilt praten? 
Dan kunt u terecht bij wijkregisseur Ernst Bokhorst en 
wijkagenten Dion Ringeling en Louis Bennenk.

Vanaf mei houden de wijkregisseur en wijkagent iedere 
eerste maandag van de maand spreekuur in: Huiskamer, 
Schoutstraat 41-43.  Het spreekuur is van 14.00 tot 15.00 
uur. Het eerste spreekuur is op maandag 7 mei.

U bent van harte welkom.

Bewonersplatform 
Centrum Almere Buiten
Op woensdag 18 april is er een bewonersplatform in 
Almere Buiten. Dan praten we u graag bij over ontwik-
kelingen in Almere Buiten en is er ruimte om andere 
Buitenaren te ontmoeten. Wij nodigen u van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn. 

Het bewonersplatform wordt gehouden in OBS de Archipel, 
Maldivenweg 45. De inloop is vanaf 19.15 uur, waarna we 
om 19.30 uur starten met het programma. De avond is 
rond 21.30 uur afgelopen. 

Aanmelden
Wij weten graag van tevoren op hoeveel mensen wij kunnen 
rekenen. U kunt zich tot vrijdag 13 april aanmelden via bui-
ten@almere.nl. Wilt u gebruik maken de ‘Open microfoon’ 
of een gesprekstafel? Geef dit dan aan in de mail. 

 buiten.almere.nl/agenda

Terugblik Opschoondag

In een schone stad is het fijn leven. Elk jaar organiseren 
bewoners op de landelijke schoonmaakdag Nederland 
Schoon verschillende activiteiten. Zaterdag 24 maart hebben 
weer vele enthousiaste Almeerders geholpen hun buurt 
schoon te maken. Grote acties waren onder meer in de 
Bouwmeesterbuurt, Poort en Nobelhorst. Ook in de week 
daarvoor deden velen (ook veel scholen en kinderopvang-
organisaties) mee aan de opschoondag. Samen opruimen 
gaat sneller en is natuurlijk veel gezelliger! 

wijkagent Louis Bennenk wijkagent Dion Ringeling

Ernst Bokhorst
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