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Regenboogbuurt en de 
Monumentverordening 

Zaterdag 22 april:
•	 Schminken	op	het	Globeplein.
•	 Spelletjesplein	op	het	Noordeindeplein.
•	 	Verhalen	van	de	speelwildernis	op	het	Buitenplein.

Zaterdag 29 april:
•	 	Schaken	en	kleuren	van	kleurplaten	op	het	Globeplein.
•	 Strijkkralen	op	het	Noordeindeplein.
•	 	Verhalen	van	de	speelwildernis	op	het	Buitenplein.

Zaterdag 6 mei:
•	 	Meet	and	Greet	politie	van	09.00	–	17.00	uur,	Brasiliaplaats.

Van 16 tot en met 19 mei
*	Avondvierdaagse

	avondvierdaagse.nl/agenda	

Zaterdag 20 mei:
•	 BuitenFestival	in	Almere	Buiten	Centrum.	

Vanwege	 het	 succes	 van	 de	 eer-
ste	 editie	 wordt	 ook	 dit	 jaar	 het	
BuitenFestival	 georganiseerd.	 Het	
festival	vindt	plaats	op	zaterdag	20	
mei	en	is	opgesplitst	in	twee	delen:	

een	 actief	 programma	 van	 10.00	
–	 17.00	 uur	 op	 het	 parkeerterrein	
van	DoeMere	en	een	muzikaal	pro-
gramma	van	12.00	–	21.00	uur	op	het	
Balitmoreplein.	De	toegang	is	gratis.

De Regenboogbuurt is een bijzon-
dere buurt, ontworpen vanuit het 
thema kleur. Kleuren zijn in alle 
onderdelen van de woningen en 
openbare ruimte aanwezig en op 
elkaar afgestemd.”

In	 2016	 is	 de	 motie	 ‘Laat	 de	
Regenboogbuurt	niet	van	kleur	ver-
schieten’	 uitgevoerd.	 Er	 is	 toen	
een	enquête	in	de	Regenboogbuurt	
gehouden	en	er	zijn	informatieavon-
den	georganiseerd.	In	oktober	2016	
heeft	de	gemeenteraad	een	besluit	
genomen	over	de	Regenboogbuurt.	
Dit	besluit	gaat	over	drie	zaken.	Er	
is	 besloten	 dat	 de	 welstandsnota	
van	Almere	wordt	aangepast	en	dat	
de	Regenboogbuurt	 daarin	 als	 bij-
zonder	 gebied	 wordt	 aangewezen.	
Dit	betekent	bijvoorbeeld	dat	bouw-

vergunningen	 worden	 geweigerd	
als	 wordt	 afgeweken	 van	 de	 origi-
nele	 kleur.	 Daarnaast	 is	 besloten	
dat	 er	 een	 Regeling	 Kleurbehoud	
Regenboogbuurt	 komt	 in	 de	 wel-
standsnota.	Deze	regeling	is	een	uit-
breiding	van	de	al	bestaande	exces-
senregeling.	Op	basis	hiervan	kan	de	
gemeente	na	een	overgangsperiode	
van	4	jaar	handhavend	optreden	wan-
neer	een	groot	gevelvlak	in	afwijking	
van	de	originele	kleur	is	geschilderd.	

Als	laatste	 is	besloten	dat	alle	ori-
ginele	 kleuren	 van	 de	 grote	 gevel-
vlakken	 worden	 vastgelegd	 in	 een	
kleurendatabase.	Momenteel	wordt	
er	hard	aan	gewerkt		deze	database	
compleet	te	maken	met	alle	kleuren.	
Voor	de	grote	gevelvlakken	kan	de	
database	al	wel	online	geraadpleegd	

worden	 via	 de	website	 van	Almere	
Buiten.

Monumentenverordening 
vastgesteld
Om	te	voldoen	aan	de	wettelijke	ver-
plichting	om	in	ruimtelijke	plannen	
rekening	te	houden	met	cultuurhis-
torische	waarden	is	in	februari	2016	
de	Monumentenverordening	Almere	
2016	vastgesteld.	Deze	verordening	
is	 een	 regeling	 die	 het	 mogelijk	
maakt	 om	 behoudens	 waardige	
gebouwen	en	gebieden	in	Almere	te	
beschermen.	De	vaststelling	van	de	
monumentenverordening	heeft	geen	
gevolgen	voor	de	Regenboogbuurt	en	
het	besluit	dat	door	de	gemeenteraad	
in	oktober	2016	is	genomen.	

Activiteiten     kalender

Op zaterdag 6 mei organiseren 
de gemeente en de politie samen 
de jaarlijkse Meet and Greet. Een 
aantal jaar geleden is dit evenement 
in het leven geroepen om inwoners 
op een spontane en leuke manier 
in contact te laten komen met de 
politie. Inmiddels is het evenement 
dusdanig uitgegroeid dat ook ver-
schillende andere organisaties zijn 
aangehaakt.

De	Meet	and	Greet	staat	in	het	teken	
van	veiligheid,	leefbaarheid	en	duur-
zaamheid.	 De	 politie	 geeft	 enkele	
demonstraties,	 ambulance,	 Rode	
Kruis	en	verschillende	andere	organi-

saties	die	zich	bezig	houden	met	vei-
ligheid	zijn	aanwezig.	De	gemeente	
is	o.a.	aanwezig	met	de	Floriade	on	
Tour	en	ook	verschillende	onderne-
mers	en	bewoners	uit	de	omgeving	
leveren	een	bijdrage.	Tussen	13.00	
en	14.00	uur	is	het	mogelijk	om	met	
Wethouder	 Herrema	 in	 gesprek	 te	

gaan	over	de	Floriade.	

Maak	deze	dag	kennis	met	de	politie,	
het	gebiedsteam	Buiten,	de	buurt-
preventieteams	 van	 Buiten	 en	 de	
Appgroepen.	Laat	je	verrassen	door	
de	 mooie	 bewonersinitiatieven	 en	
groene	ondernemers.

Speeddate met 
burgemeester Weerwind
Altijd	 al	 die	 brandende	 vraag	 aan	
burgemeester	Weerwind	willen	stel-
len?	Tijdens	de	Meet	and	Greet	kun	
je	 tussen	 14.00	 en	 15.00	 uur	 op	
speeddate	 met	 de	 burgemeester.	
Er	 is	 een	 beperkt	 aantal	 plekken	
voor	de	speeddate,	dus	geef	je	snel	
op	 bij	 gebiedssecretaris	 Hennie	
Brandenburg	 via	 hbrandenburg@
almere.nl. 

De	 Meet	 and	 Greet	 wordt	 gehou-
den	 op	 het	 evenemententerrein	
Brasiliaplaats	te	Almere	Buiten	van	
09.00	tot	17.00	uur.	Toegang	is	gratis	
en	je	kunt	komen	en	gaan	wanneer	
je	wilt.

De	Evenaar	wordt	als	onveilig	erva-
ren	door	bewoners	en	gebruikers.	
De	afgelopen	jaren	was	de	Evenaar	
dan	ook	een	terugkerend	onderwerp	
in	 het	 nieuws	 en	 de	 politiek.	 De	
gemeente	 wil	 de	 Evenaar	 veiliger	
maken	 en	 organiseerde,	 samen	
met	de	SP	en	het	comité	‘Veiligheid	
Regenboogbuurt-Evenaar’,	 op	 25	
januari	 een	 bewonersbijeenkomst.	
De	bijeenkomst	stond	 in	het	teken	
van	het	ophalen	van	alle	knelpunten	
en	problemen.	
Tijdens	 de	 bijeenkomst	 werd	 ook	
een	werkgroep	samengesteld.	Deze	
werkgroep	kwam	op	3	april	bij	elkaar	
om	de	veiligheid	verder	te	bespre-
ken.	Naast	bewoners	waren	ook	de	
politie,	Veilig	Verkeer	Nederland,	De	
Fietsersbond,	 de	 busmaatschappij	
en	Het	Buitenhout	College	aanwe-
zig.	Eerst	werden	de	problemen	en	

oorzaken	nog	eens	kort	benoemd	en	
vervolgens	 doelen	 en	 oplossingen	
geformuleerd.	 Aan	 het	 einde	 van	
de	 avond	 lag	 een	 mooie	 set	 aan	
aanbevelingen	 en	 oplossingen	 op	
tafel,	waar	verder	mee	gewerkt	kan	
worden	aan	een	veiligere	Evenaar.
De	toekomst	van	de	Evenaar
De	 komende	 weken	 worden	 de	
aanbevelingen	en	oplossingen	ver-
der	 uitgewerkt.	 Daarnaast	 wordt	
gekeken	welke	oplossingen	elkaar	
uitsluiten,	 welke	 kosten	 gemoeid	
gaan	met	de	oplossingen	en	welke	
combinaties	mogelijk	zijn.	Een	derde,	
onafhankelijke,	partij	gaat	de	oplos-
singen	toetsen	op	haalbaarheid.	De	
daarop	volgende	stap	is	het	informe-
ren	 en	 adviseren	 van	 het	 bestuur.	
De	 planning	 is	 om	 de	 uitkomsten	
deze	zomer	met	de	 inwoners	rond	
de	Evenaar	te	delen.

BuitenFestival met muziek en activiteiten

De	kluskeet	van	Buurman	&	Buurman	op	het	BuitenFestival

Meet and Greet 
in een nieuw jasje

De	bus	van	de	Floriade	on	Tour	bij	de	Meet	and	Greet.	

Veiligheid Evenaar


