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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

De gemeente Almere vervangt sinds afgelopen oktober 
2017 de lampen van zo’n 4.500 lantaarnpalen in de stad. 
Misschien heeft u ze al ergens opgemerkt, of zijn ze bij 
u in de straat vervangen? We doen dit onder andere in 
De Meenten, Gouwen, Stedenwijk, Filmwijk, Verzetswijk, 
Waterwijk, de Vaart, Markerkant en het Poldervlak. 

Maar de duurzaamheid gaat verder: de lampen zijn volledig 
in Nederland gemaakt. De TOMIN-groep in Almere zet de 
lampen in elkaar. De nieuwe LED verlichting bestaat uit 
armaturen met dimbare, duurzame LED lampen. Daarmee 
besparen we energie. Als alles vlot verloopt zijn deze 
vervangingswerkzaamheden door de hele stad klaar in 
mei 2018. 

Ziet u ergens defecte verlichting? Dat horen we dat graag. 
U kunt dit melden via almere.nl/melding. 

Lantaarns met 
LED verlichting

Natuurlijk spelen 

Technasium presenteert 
veilige verkeersoplossingen

Met boomstammen zijn natuurlijke speelelementen 
gemaakt op het schoolplein van Basisschool de Driemaster 
in Stedenwijk. Dinsdag 10 april werd het nieuwe schoolplein 
feestelijk geopend.

Leerlingen van het Technasium Helen Parkhurst pitchten 
5 april hun oplossingen voor veilig schoolverkeer aan de 
gemeente. Drie groepen leerlingen kwamen met tekeningen 
en maquettes om de verkeerssituatie rondom het Helen 
Parkhurst veiliger, overzichtelijker en beter bereikbaar 
te maken. 

Almere is altijd benieuwd naar ideeën vanuit de mensen 
uit de stad. Zeker als het om het verbeteren van veiligheid 
in verkeerssituaties gaat. Bij de rotonde voor het Helen 
Parkhurst in Parkwijk is al langere tijd een onoverzichtelijke 
situatie ontstaan. Om daar iets aan te kunnen doen is het 
nodig om de situatie grondig te bestuderen.

Ervaringsdeskundigen
Omdat de leerlingen dagelijks met de verkeerssituatie 
rondom de school te maken hebben, zijn ze als erva-
ringsdeskundigen uitgenodigd om mee te denken over 
de situatie en te zoeken naar de juiste oplossingsrichting. 
Ze gingen deze uitdaging graag aan in de vorm van een 
project. Drie docenten werkten tien weken lang met de 
12/13-jarige Technasiumleerlingen aan creatieve techni-
sche oplossingen. 

De gemeente buigt zich nu over de verschillende oplos-
singen. Welke oplossing het beste bruikbaar is of een 
inspiratie is voor de uiteindelijke uitvoering lees je in een 
volgende editie van deze pagina!

Poort Platform

Participatietraject over inrichting 
De Dorpshaven gestart

Wat voor stadsdeel moet Poort zijn? Vanuit bewoners 
in Poort is de wens geuit om meer mee te praten over 
de ontwikkelingen van Poort. Het gaat daarbij om meer 
algemene thema’s. Denk daarbij aan veiligheid, verkeer/
parkeren, groen, PoortSchoon/afval of de voorzieningen. 
Daarom starten we PoortPlatform! 

Een platform dat per thema een aantal keer per jaar samen 
zal komen om niet alleen te praten maar vooral ook met 
elkaar concrete resultaten te behalen. We bekijken ook 
de mogelijkheden om het Platform in de toekomst online 
te laten werken.

Meld u aan door voor- en achternaam en postcode te 
mailen naar poort@almere.nl. We gebruiken uw gegevens 
uitsluitend om u te benaderen om mee te denken over 
onderwerpen die spelen in Almere Poort. Als lid van het 
Platform bepaalt u zelf per thema of u meedoet.

10 april - Een volle 
Buurtschuur in Nobel-
horst, met (toekom-
stige) bewoners van De 
Dorpshaven gebogen over 
tekeningen en moodbor-
den. Het startmoment 
van meepraten over de 
inrichting van hun buurt. De avond begint met een toelich-
ting op het samenwerken als buurtschap en gemeente in 
een participatietraject, en de ervaringen hiermee tot nog 
toe. Dan volgt een toelichting op de landschapskeuzes 
die zijn gemaakt bij de inrichting van deze nieuwe wijk. 
Zoals de invloed van de natuurlijke hoogteverschillen in 
het gebied, het oude stroomgebied van de Es en waarom 
de naam Dorpshaven hier zo past.  Er volgen blikken van 
bewondering en herkenning.

De bewoners buigen zich vervolgens met hun naaste buren 
over de kaarten van de vier deelgebieden: noord, laan, de 
Haven en de Es. Kan de gemeente al eerder hagen aanleg-
gen? Mag ik in plaats van de beukhaag een andere groene 
(groeiende) erfafscheiding plaatsen? Mogen de bomen 
minder hoog? Kunnen hoogteverschillen in het gebied 
worden weggewerkt? Kan ik mijn tuin al aanleggen? Een 
greep uit de vragen die voorbij komen. Met al deze vragen 
gaat de gemeente nu aan de slag om binnenkort met ant-
woorden en oplossingen te komen. Omdat de bewoners 
van de Droogschuurwoningen er niet bij konden zijn, volgt 
er nog een aparte mogelijkheid om input te geven over de 
inrichting van de Es. Naast de al verzamelde input hebben 
alle bewoners van de Dorpshaven nog tot 10 mei de tijd om 
nog input te geven via buurtschappennobelhorst@almere.nl
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Zwanennest in lege 
Kerkgracht
Misschien heeft 
u haar gezien: de 
zwaan in de lege 
Kerkgracht. Vanwege 
werkzaamheden aan 
het riool stond er 
geen water meer in 
de Kerkgracht. Een zwanenkoppel vond dit de perfecte 
plek voor hun nest. Samen met de Zwanenwerkgroep 
Flevoland, Provincie Flevoland en de Omgevingsdienst 
heeft de gemeente Almere besloten om het zwanenkop-
pel te verplaatsen. In de leeggepompte Kerkgracht is te 
weinig voedsel voor de zwanen en hun toekomstige kroost.
We hebben de zwanen uit de gracht gehaald en verplaatst 
naar de Langshof. Hier hadden ze in 2017 hun nest. De eieren 
uit het nest zijn nog niet bebroed dus die bewaren we in een 
koeling. De vrouwtjeszwaan is nog aan de leg. De verwachting 
is daarom dat ze een nieuw nest maakt. Zodra dit nieuwe 
nest er is leggen we de huidige eieren uit de koeling weer 
in het nest. De Kerkgracht is inmiddels schoongemaakt en 
weer gevuld met water.


