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Informatiebijeenkomst 
verbreding A6

Ruim 180 bewoners kwamen dinsdag 13 februari naar de 
Sterrenschool Het Universum om informatie te krijgen over 
de huidige en toekomstige ontwikkelingen in Nobelhorst.

Thematafels
Na een algemene presentatie met eerste impressies van 
nieuwe buurten kon men bij de verschillende thematafels 
terecht voor specifieke info en vragen. Zoals informatie 
over de geplande terreinafwerking en beheerszaken. Een 
veiligheidsadviseur gaf advies over inbraakpreventie. De 
Prismaschool was aanwezig met informatie over de komende 
nieuwe school in Nobelhorst. Het wijkteam stond er ook weer. 
En natuurlijk waren alle buurtschappen vertegenwoordigd. 
Bij Buurtschap Zuid praatte de werkgroep Hondenkaart met 
hondenbezitters en niet-hondenbezitters over de invulling 

van de nieuwe hondenkaart voor Nobelhorst. De vragen die 
de gemeente ter plekke niet kon beantwoorden zijn meege-
nomen om later alsnog op terug te komen. De veelgestelde 
vragenlijst voor Nobelhorst is overigens weer geactualiseerd, 
en te vinden op https://hout.almere.nl/wijken-in-almere-
hout/nobelhorst/

Nieuwe wijkmeester
De nieuwe wijkmeester van Nobelhorst, Karel Bruijnes werd 
voorgesteld. De wijkmeester houdt zich bezig met zaken over 
wonen en bouwen in Nobelhorst en loopt hiervoor regelmatig 
in de wijk rond. De wijkmeester is bereikbaar op maandag, 
dinsdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur op 06-22963423 
en via info@almere.nl.

 https://hout.almere.nl/buurten-in-nobelhorst/

Basisschool de Polygoon in Filmwijk vierde 19 februari 
het Chinees Nieuwjaar. Een kleurrijke draak danste van 
het schoolplein naar het gebouw. De Polygoon heeft voor 
haar plusleerlingen Chinese les, dit wordt in samenwer-
king met het Chinees Leercentrum gedaan. Naast taalles 
is leren over de rijke Chinese cultuur ook onderdeel van 
het programma.

De gemeente, NS, ProRail en de provincie Flevoland 
starten de voorbereiding om station Almere Centrum te 
verbeteren en aantrekkelijker te maken. In het verbeter-
traject dat tot 2022 duurt, wordt ook de directe omgeving 
van het station meegenomen. Op woensdag 21 februari is 
hiervoor het startsein gegeven. Na ondertekening van de 
intentieovereenkomst genoten wethouder Tjeerd Herrema 
en regiodirecteuren Irma Winkenius en Kees Rutten van 
respectievelijk NS en ProRail in de stationshal van een 
miniconcert op de gloednieuwe piano voor reizigers; de 
eerste verbetering van het station. 

Chinees Nieuwjaar 
bij Polygoon

Start aanpak aantrekkelijker 
station Almere Centrum

Bewonersupdate Nobelhorst druk bezocht

Dinsdag 6 maart organiseert Rijkswaterstaat een bijeen-
komst over de verbreding van de A6. Het belangrijkste 
onderwerp is de nieuwe oprit Almere Haven richting 
Lelystad en de Steigerdreef. De avond wordt gehouden 
in De Goede Rede in Almere Haven. De informatieavond 
bestaat uit een presentatie en een informatiemarkt. Vanaf 
19.00 uur kunnen bezoekers binnenlopen. De presentatie 
is van 19.30 tot 20.00 uur. De informatiemarkt duurt tot 
21.00 uur.

Meer informatie over de verbreding van de A6:  
www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.

Wijkkrant De Molenaar, gestart als bewonersinitiatief in 
de Molenbuurt, komt dit jaar tweemaal uit en niet alleen 
in de Molenbuurt. Bewoners uit de Hoofdstedenbuurt en 
Bouwmeesterbuurt willen graag een buurtkrant. Toon Naus, 
initiatiefnemer van de Molenaar, heeft een plan ingediend 
om de krant te verspreiden in alle drie de buurten. Het 
is mooi om te zien dat de krant tot stand komt door de 
samenwerking tussen bewoners en beroepskrachten 
van de verschillende organisaties  in de wijken. De bewo-
ners krijgen bij de realisatie van de krant ondersteuning 
vanuit het wijkteam. De krant wordt mogelijk gemaakt 
door het wijkbudget dat hiervoor werd aangevraagd. 
Gebiedsmanager Mylan Derkink overhandigde op don-
derdag 22 februari de cheque met het wijkbudget aan de 
redactie van De Molenaar (zie foto).

Wijkbudget
Wil jij ook wijkbudget aanvragen voor jouw initiatief? Op 
almere.nl/wijkbudget vind je de voorwaarden en bijzon-
derheden voor een bijdrage aan jouw idee en kun je een 
aanvraag indienen. 

Wijkkrant De Molenaar 
breidt uit in Almere Buiten!

Valentijns-
wandeling 
Almere Buiten 
gezellig 
succes!

Geslaagde Open dag 
Corrosia

De open dag in Corrossia op 17 februari was goed bezocht. 
De creatieve workshop Pebble Art werd met name populair. 
Veel Havenaren maakten een mooi kunstwerk.


