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Nieuws uit Almere Buiten
Eerste Politieke Markt op
externe locatie in Almere Buiten

Beleef Zenit

Broodjes bakken bij de vuurplaats tijdens ‘Beleef Zenit’
Foto: Lex Beers, Alexander Fotografie
Archeologische VINDplaats Zenit is woensdag 18 mei het decor van
het evenement ‘Beleef Zenit’. Jong en oud kunnen die middag van
14.00 tot 17.00 uur gratis meedoen aan allerlei activiteiten. Bovendien
wordt het Tijdpad ‘Wandeling door de Geschiedenis’ officieel geopend.

Tijdens de Politieke Markt van 31 maart j.l. is er met de gemeenteraad gesproken
over het ontwerp bestemmingsplan Buitenvaart. Het bijzondere aan deze Politieke
Markt was dat deze voor het eerst plaatsvond op een externe locatie. Alle raadsleden
waren welkom in Almeerplant in Almere Buiten.
Met het houden van de Politieke Markt
op een externe locatie wil de gemeenteraad de afstand met de bewoners en
ondernemers verkleinen. Vrijwel alle
partijen vonden het leuk om op deze
manier te vergaderen en vinden het
experiment voor herhaling vatbaar.
Voorzitter van de vergadering Chris
Jansen (PVV): “leuk en goed initiatief
met een goede opkomst. Ook mooi dat
we nu als raad echt meer interactie

kunnen hebben met de bezoekers. In
het stadhuis is het allemaal toch wat
formeler ingericht”.

Ontwerp bestemmingsplan
Buitenvaart
Voor het advies aan de gemeenteraad
hadden zeven ondernemers van de
Buitenvaart en één ondernemer uit
Zeewolde zich aangemeld. Na bespreking op deze externe locatie en de

politieke bespreking op de Politieke
Markt in het stadhuis is geconcludeerd dat het bestemmingsplan ter
inzage kan worden gelegd.

Naast het kennismaken en stellen
van vragen, kunt u ook diverse
politievoertuigen bekijken, zijn er
voorbeelden van verdachte situaties
en wat u kunt doen en is er voor
kinderen een springkussen.

GEBIEDSNIEUWS - Zaterdag 30 april 2016

Kom naar de eerste editie
van het Buitenfestival
Op 21 en 22 mei is het feest in Almere Buiten Centrum, want dan is
de eerste editie van het gratis BuitenFestival op het BuitenPlein en
in DoeMere (voorheen DOE-festival).

Muziek BuitenPlein
Op het BuitenPlein is er twee dagen
lang muziek te horen van Almeers
talent. De horeca van Almere Buiten zorgt voor de drankjes, dus met
een zonnetje erbij, zal het genieten
zijn op het BuitenPlein.

Evenementenkalender
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag):
Rollerdisco op het Buitenplein met voor de kleintjes een springkussen.
Zaterdag 7 mei: Knutselen op het Noordeindeplein voor Moederdag.
Zaterdag 14 mei: Bloemen en Plantjesmarkt op het Buitenplein,
voor iedereen met groene vingers!
Maandag 16 mei (Pinksteren): Rollerdisco op Buitenplein met voor
de kleintjes een springkussen.
Woensdag 18 mei: Beleef Zenit!
Zaterdag 21 & zondag 22 mei: Buitenfestival. Gezelligste muziekfestival van
Almere Buiten op het Buitenplein.
Zaterdag 28 mei: Mobile Multi Media LAB in Almere Buiten.
Dinsdag 7 juni – zondag 12 juni: De Almeerdaagse.

VINDplaats Zenit ligt in Almere Buiten, langs de Evenaar, naast restaurant
Tang Dynastie (Sumatraweg 2).
vindplaatszenit.nl.

Op maandag 2 mei is er van 18.00 –
20.00 uur een inloopavond in het gebiedskantoor Almere Buiten (Straat
van Florida 12) waar u zich kunt
laten informeren over het ontwerp
bestemmingsplan van de Buitenvaart.

Mobile Multi Media LAB weer naar Almere Buiten
Op zaterdag 28 mei is er weer een
Mobiel Media LAB op het Globeplein
in het winkelcentrum van Almere
Buiten. Hier kunt u van 09.00 tot
17.00 uur langskomen om kennis
te maken met het politie basisteam
Almere Buiten – Hout.

Alle activiteiten tijdens ‘Beleef Zenit’ staan in het teken van het thema
prehistorie. Zo kunnen bezoekers leren vlechten met wilgentenen,
windvangers maken, samen oersoep koken en broodjes bakken bij de
vuurplaats. In het amfitheater is een verhalenverteller en er kan geluisterd
worden naar prehistorische muziek. Speciale aandacht is er voor het
Tijdpad ‘Wandeling door de Geschiedenis’ met kunstwerken van Frans
van der Ven, die het verhaal van de geschiedenis van de VINDplaats
vertellen. De eerste drie kunstwerken worden 18 mei onthuld, de overige
volgen later dit jaar. Om 15.00 uur wordt het Tijdpad officieel geopend.

Activiteiten DoeMere

Voor de
actuele agen
da
van Almere B
uiten
kijk je op
buiten.almere
.nl

Net als vorig jaar (DOE festival) is
dit hét grote festival van DoeMere.
Met meer dan 20 activiteiten is er
voor het hele gezin van alles te
beleven in DoeMere. Van ritjes op
een Segway tot een demonstratie
met een graafmachine en professionale fotoshoot met uw huisdier.
Dus kom op 21 en 22 mei tussen
12:00 en 17:00 uur naar Almere
Buiten Centrum voor het leukste
festival van 2016!

doemere.nl/buitenfestival
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