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Nieuws uit Almere Buiten
Loop mee en ontdek Almere
Buiten tijdens de Valentijnsroute
Op zondag 14 februari vindt van 12.00 tot 14.00 uur de jaarlijkse
Valentijnsroute in Almere Buiten Centrum plaats! Het is een blind
date met Almere Buiten Centrum en Buitenaren. We vertellen u over
de nieuwste ontwikkelingen in het centrum. Een tipje van de sluier: u
kunt onder andere Witch World ontmoeten, Almere Buiten proeven en
Archeologie ontdekken. We zien u graag bij de start om 12.00 uur op het
Zuidplein. De wandeling sluiten we af in het Archeologiehuis en eindigt
om 14.00 uur. Deelname is gratis en stellen we zeer op prijs. Fijn als u
zich even aanmeldt bij Ellen en Marin via: info@vabc.eu.

Buitengewone Buitenaren
Op dinsdag 12 januari heeft de jaarlijks terugkomende Nieuwjaarsontmoeting van
Almere Buiten plaatsgevonden. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond met
ruim 200 aanwezige bewoners! En wij hebben er dit jaar 40 Buitengewone Buitenaren
bij die zich op een bijzondere manier inzetten voor het stadsdeel of hun buurt. Ook
overhandigde contactwethouder René Peters dit jaar de prijs aan onze Buitengewone
Buitenbuurt, de Stripheldenbuurt. Wij zijn ontzettend trots op alle betrokken bewoners
die wij in Almere Buiten hebben! Een compleet overzicht van alle Buitengewone
Buitenaren vindt u op buiten.almere.nl.
Snoepkunstenaar
Tijdens de nieuwjaarsontmoeting
van vorig jaar (2015) hebben de
Buitenaren gestemd op ontwerpen
die de Snoepkunstenaar gaat realiseren op de pilaren onder het station
van Almere Buiten. Afgelopen herfst
hebben wij de vergunning gekregen
van ProRail, maar vanwege het barre

weer is er besloten om het schilderen
nog even uit te stellen. Zodra het weer
beter wordt, gaat hij aan de slag met
dit bijzondere projecten. Er worden dit
jaar in totaal 14 kleurrijke afbeeldingen op de pilaren geschilderd die de
buurten in Almere Buiten uitbeelden.
buiten.almere.nl

Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt
energieneutraal in 2022
De Groene Reus is een Almeerse
energiecoöperatie. Sinds 2012 is
zij actief met inkoopcollectieven
voor zonnepanelen in verschillende Almeerse wijken. Samen
met gemeente Almere is zij
vanaf 1 januari 2016 een initiatief
gestart om de Sieradenbuurt en
de Stripheldenbuurt in Almere
Buiten volledig energieneutraal
te maken in 2022. Dit gebeurt
allemaal onder de vlag van de campagne ‘Almere geeft energie’. Dat
het energieneutraal maken van Almere een ambitieus doel is weten
we. Daarom hebben wij u nodig!
De Groene Reus zoekt ondersteuning en denkkracht in beide wijken om
te helpen de informatiebijeenkomsten en energiemonitoring onder de
aandacht te brengen en buurtbewoners te enthousiasmeren. Maar u
kunt er zelf ook uw voordeel mee doen, zo komt u er bijvoorbeeld achter
hoeveel u per maand op de energiekosten kunt besparen!
Voor meer informatie of het aanmelden voor gaat u naar de website
van de Groene Reus.
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Een goed idee: Het wijkbudget

Even voorstellen:
onze junior
supporters Schoon
U heeft ze misschien al zien lopen,
onze junior supporters Schoon, maar
wij willen onze drie jonge supporters nog even aan u voorstellen. Dit
zijn Luana en haar zus Nina uit de
Regenboogbuurt. Ook Meilan uit de
Eilandenbuurt is al een tijdje actief
als junior supporter schoon. Meilan
ruimt in de Eilandenbuurt afval op
om geld in te zamelen voor stichting
Meilief. Luana nam contact met ons
op, omdat zij graag een opruimstok
(zwerfavalknijper) wou ontvangen. Zo
kon zij samen met haar vriendje afval
opruimen tijdens het buitenspelen.
Ook haar zusje Nina wou helpen, dus
ontving ook een zwerfafvalknijper.
Wilt u weten hoe u zich kunt inzetten
voor een schoon Almere? Kijk dan op
de website en lees hier wat u kunt
betekenen.

degroenereus.nl/wijkcollectieven

Heeft u een idee waardoor het leven, wonen en werken in uw wijk nog
prettiger wordt? Een idee waardoor de buurtbewoners van uw wijk elkaar
beter leren kennen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert?
Voor die ideeën is er wellicht een mooie bijdrage beschikbaar.
Om ideeën en plannen te stimuleren en te steunen, om het leven, wonen
en werken in de buurt prettiger te maken, stelt de gemeente Almere
jaarlijks geld beschikbaar in de vorm van het wijkbudget. Een financieel
steuntje in de rug, zodat u samen met andere buurtbewoners de uit
enthousiasme ontstane plannen kan omzetten in mooie initiatieven en
deze ook echt kunt realiseren.

Eenvoudig aan te vragen
Kijk op de website voor de voorwaarden en bijzonderheden voor een
bijdrage aan uw idee. Of lees daar over ervaringen van anderen. Broeit
er al iets en lijkt het jullie 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
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