
Wat gebeurt er allemaal 
in Centrum Almere Buiten?
Kom naar de informatieavond op woensdag 26 september

Het centrum van Almere Buiten is in ontwikkeling. Sinds vorig jaar 
staan er ineens weer op allerlei plekken bouwborden, hijskranen en 
cementwagens. Wat is er net opgeleverd, waar wordt op dit moment  
aan gewerkt en wat staat er nog te gebeuren? Hoe wordt het gebied 
rond Buitenmere en DoeMere een plek waar mensen graag wonen, 
winkelen en verblijven – nu en in de toekomst? 

De gemeente én verschillende samenwerkingspartners van 
de gemeente vertellen u hier graag meer over. Kom naar de 
informatiebijeenkomst op woensdag avond 26 september, 
stel uw vragen en laat ons vooral ook uw ideeën en wensen 
weten. U bent van harte welkom! 

Starttijd: woensdag 26 september 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: ROC van Flevoland, Straat van Florida 1
Wilt u zich aub uiterlijk zondag 23-09 aanmelden via buiten@almere.nl? 
Dan zorgen wij voor ruim voldoende koffie en thee!
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Als u er zeker van wilt zijn ook volgende 

nieuwsbrieven over Centrum Almere  

Buiten te ontvangen, stuur dan uw naam 

en mailadres naar buiten@almere.nl 

‘Almere is nog maar 40 jaar jong, maar toch zijn sommige delen van onze stad toe 
aan vernieuwing’, staat er in het Almeerse coalitieakkoord 2018-2022. Een van die 
delen is het centrum van Almere Buiten. Hier wordt na de bouwcrisis weer volop 
gebouwd, zowel appartementen als voorzieningen. Wat is onlangs opgeleverd, wat 
staat er te gebeuren en waarom?

In 2005 heeft de gemeente voor het centrum van Almere Buiten een Masterplan 
gemaakt. Dertien jaar later is het tijd om die plannen opnieuw te bekijken en aan te 
passen aan de huidige situatie. De wensen van toen zijn anders dan de behoeften 
van nu. 
Dat is de reden waarom de gemeente werkt aan een plan van aanpak voor een visie
document. Die visie vormt straks de basis voor de verdere ontwikkelingen in dit gebied. 
Met als doel: een aantrekkelijk en levendig centrum, waar mensen graag wonen, 
winkelen en verblijven.
Hoe staat het er nu voor in Centrum Almere Buiten en hoe gaan we verder?  
In deze nieuwsbrief komen de belangrijkste ontwikkelingen aan bod.  <<

Hoe het centrum van Almere Buiten opknapt
Hoe wordt het centrum levendiger,  
aantrekkelijker en overzichtelijker?

• meer woningen en voorzieningen, 
dus er komt meer reuring op straat, 

• winkelstraten en winkelgebieden 
beter met elkaar verbinden en het 
gebied overzichtelijker maken,

• nog meer (aandacht voor) groen,
•	 minder	rommelig	(handhaving	fiets

parkeren, nieuwe afvalbakken, inzet 
wijkregisseur),

• meer activiteiten en evenementen 
(inzet winkelstraatmanager).

Almere Buiten krijgt een hotel bij het station
Op het plein naast het station (blok 9) komt een hotel, het eerste hotel in Almere Buiten. Een bekende internationale hotelketen ziet 
dit als een heel kansrijke locatie, vlakbij een intercitystation. Het natuurgebied de Oostvaarders  plassen én de verhitte Amsterdamse 
hotelmarkt spelen mee in de over wegingen. Buiten-Mere Properties ontwikkelt de plannen en laat het bouwen.  

Aan de pleinzijde van het hotel (de spoorkant) komt op de begane 
grond horeca ruimte met terrassen. Aan het Noordeinde komen 
enkele winkelruimtes om de winkelstraat af te maken, met daar
boven huurappartementen. De braakliggende locatie waar het 
hotel komt, is sinds begin 2016 door de Vereniging Almere Buiten 
Centrum (VABC) in gebruik als het ‘Buitenplein’, met het Buiten
Huis als tijdelijk trefpunt voor bewoners. Uiterlijk  
1 november levert de VABC dit plein leeg op. Dan komen hier 
bouwhekken en start de gemeente de voorbereidingen voor de 
bouw. Begin 2020, als het hotel opengaat, heeft het centrum er 
een mooie voorziening bij.

Meer levendigheid en klandizie
BuitenMere Properties heeft net als de hotelketen een onder
zoek laten uitvoeren naar de behoefte en haalbaarheid van een 

hotel op deze locatie. De verwachting is dat de toekomstige gas
ten vooral van buiten de regio zullen komen voor een kort verblijf. 
De	wens	is	ook	te	profiteren	van	de vele toeristen in Amsterdam, 
die hier mogelijk langer zullen verblijven. Samen met de extra 
horeca en winkels zorgt deze voorziening voor meer levendigheid 
en klandizie in het centrum. 

Als het hotelgebouw klaar is, start de gemeente met het op
knappen van de buiten  ruimte. BuitenMere Properties ziet hier 
graag “een plezierig verblijfsgebied met veel groen, ruimte voor 
terrassen aan het plein, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig 
meubilair en materiaalgebruik”. De gemeente is benieuwd naar 
ideeën hiervoor vanuit de omgeving. Tijdens de informatieavond 
op woensdag 26 september worden de eerste plannen toegelicht 
en horen we graag ook uw mening.  <<

Nieuwe winkels in DoeMere
Woonwinkels doen weer goede zaken nu de crisis voorbij is 
en dat geldt ook voor DoeMere. Alle ruimtes zijn inmiddels 
weer verhuurd. “De nieuwe winkels vormen een mooie 
aanvulling”, vindt Wendy Eygendaal, programmamanager 
Almere Buiten bij de gemeente. “Hiermee biedt de 
woonboulevard een aantrekkelijk aanbod voor elke 
interieurwens.”

Dit najaar heeft DoeMere er alweer vijf nieuwe winkels bij. 
Onlangs openden zit specialist Montèl (1.200 m2) en heropent 
sanitair winkel Sanidirect in een nieuwe winkel. Binnenkort 
volgt Goossens wonen & slapen, de ‘inspiratiewinkel’ met 
5.700 m2 aan meubels en showroomkamers in diverse woon
stijlen. Carpetright komt terug met een kleinere winkel en Kvik 
Keukens opent medio november haar deuren. 

Het dertig jaar jonge centrum heeft hiermee weer nieuwe 
‘trekkers’ binnen die een bezoek de moeite waard maken, zowel 
voor Almeerders als voor mensen uit de regio. De meubel
boulevard maakt deel uit van DoeMere Megastores, waar op 
50.000 m2 alles te vinden is voor huis en tuin.  <<

Meer informatie: www.buitenmere.nl

BOUWHEKKEN (LINKS) VOOR DE KOMST VAN APPARTEMENTENGEBOUW CARAMBEÍ

Informatieavond op woensdag 26 september
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Wat gebeurt waar in Centrum Almere Buiten? 
ONLANGS OPGELEVERD, IN UITVOERING OF NOG IN ONTWIKKELING

De Molenwiek: 
woontoren met 76 huurappartementen

Waar: Staalstraat, op de plek van het voormalige gezondheidscentrum. 
Dit is inmiddels ondergebracht in De Bouwmeester aan de M.J. Granpré 
Molièrestraat 2.  
Wat: Een woontoren met 76 sociale huurappartementen, overwegend 
driekamerwoningen.
Van: Woningcorporatie de Alliantie.
Wanneer: De grond wordt in de komende maanden bouwrijp gemaakt.  
De bouw start naar verwachting eerste kwartaal 2019. De oplevering is 
gepland in het voorjaar van 2020.
Hoogte: 9 verdiepingen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Klunder Architecten.  
Straks zit hier ook een wijkkantoor van de Alliantie.
Parkeren: Op 1 november vervallen de parkeerplekken op deze kavel.  
Er is volop parkeerruimte vlakbij, zowel op straat als in de dichtstbijzijnde 
(Brooklyn)garage, ook voor vergunninghouders. 
Meer informatie: Op de website van de Alliantie komt dit najaar over  
de Molenwiek een aparte projectpagina.  
Zie https://www.dealliantie.nl. Voor vragen kunt u mailen met  
gebieds ontwikkelaar Jolanda Niessen van de Alliantie:  
jniessen@dealliantie.nl. 

< ZIE: ‘DE MOLENWIEK WORDT EEN GEBOUW OM TROTS OP TE ZIJN’ >

SITUATIE BEGIN SEPTEMBER LOCATIE BLOK 1 EN BLOK 5

Renovatie Oslostraat

Waar: Oslostraat.
Wat: Renovatie van de buitenruimtes van  
40 appartementen en de ruimtes op de begane 
grond (winkels en bergingen). Meer groen, 
groendaken en zonne panelen. 
Van: Woningcorporatie de Alliantie.
Wanneer: Start werkzaamheden eind 2018.  
Oplevering gepland voor de zomer van 2019. 
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Meijran  
Architecten. 
Meer informatie: Bij gebiedsontwikkelaar Jolanda 
Niessen van de Alliantie: jniessen@dealliantie.nl.

< ZIE: DE ALLIANTIE VERNIEUWT DE OSLOSTRAAT >

Plannen voor bioscoop, horeca,  
winkels en woningen
Waar: Centrum noordzijde, het braakliggende ter
rein aan de New Yorkweg, dat momenteel wordt 
gebruikt als parkeerplaats.
Wat: Er zijn plannen in de maak voor een bioscoop, 
horeca, winkels en appartementen. 
Bijzonderheden: De gemeente streeft ernaar om 
eind dit jaar meer duidelijkheid over deze plannen 
te kunnen geven. 

< ZIE: KOMST BIOSCOOP NOG ONZEKER >
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Huurappartementen Carambeí

Waar: Poolcirkelstraat, bij de Evenaar, hoek Zuideinde.
Wat: 62 tweekamerappartementen (sociale huur).
Van: Woningstichting GoedeStede.
Wanneer: De appartementen zijn in aanbouw.  
Verwachte oplevering: voorjaar 2019.
Hoogte: Een deel van het gebouw heeft 4 verdiepingen, 
het andere deel heeft 9 verdiepingen. 
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo.
Meer informatie: De woningen zijn al toegewezen. 

ROC van Flevoland knapt buitenruimte op

Waar: Tussen de Evenaar en Straat van Florida.
Wat: Herinrichting buitenruimte rond het ROC. 
Van: ROC van Flevoland.
Wanneer: Start heden. Oplevering: november 2018. 
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Zenber Architecten.

< ZIE: ROC VAN FLEVOLAND PAKT BUITENRUIMTE AAN >

Veel nieuwe woningen van GoedeStede 
Woningstichting GoedeStede is verantwoordelijk voor veel recente nieuw-
bouw projecten in het centrum van Almere Buiten. 

Voor de zomer kregen bewoners van twee appartementengebouwen 
de sleutel: Castrolanda aan de Evenaar (56 woningen en Holambra aan 
de Rio de Janeirostraat (43 woningen). Eind 2018 volgen aan de Buenos 
Airesstraat 95 woningen (gebouw Bolívar) en komend voorjaar nog eens 
62 woningen aan de Poolcirkelstraat (gebouw Carambeí). Dat zijn maar 
liefst 256 woningen in totaal. 
De bijzondere namen van deze gebouwen zijn geïnspireerd op Zuid-
Amerika.  <<
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Hotel, horeca, winkels  
en huurappartementen
Waar: Naast het station, tussen Noordeinde  
en de busbaan.
Wat: Een hotel met 160 kamers en 16 huur
appartementen. Op de begane grond komen 
winkels (aan het Noordeinde) en horecaruimte 
(aan de stationskant). Tussen het station en het 
hotel komt een plein.
Van: BuitenMere Properties.
Wanneer: De bouw start naar verwachting eerste 
kwartaal 2019.
Hoogte: Een deel van het gebouw telt 7,  
een deel 4 en een deel 3 verdiepingen. 
Bijzonderheden: Het ontwerp is van OZ. 

< ZIE: ALMERE BUITEN KRIJGT EEN HOTEL BIJ HET STATION >

Huurappartementen Bolívar
Waar: Buenos Airesstraat.
Wat: 95 tweekamerappartementen  
(sociale huur).
Van: Woningstichting GoedeStede.
Wanneer: De appartementen zijn op dit  
moment in aanbouw. Verwachte oplevering:  
eind 2018.
Hoogte: 5 verdiepingen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo.
Meer informatie: De woningen zijn al  toegewezen. 

Koopappartementen
Voor de Buenos Airesstraat onderzoekt  
de gemeente de mogelijkheden voor een  
appartementencomplex met + 80 vrije sector 
koopappartementen. De gemeente streeft ernaar 
om eind dit jaar meer duidelijkheid over deze 
plannen te kunnen geven.

Tweede kiosk op het
Rio de Janeiroplein
De kiosk met Paul’s IJs op het Rio de Janeiroplein 
krijgt een grote broer. Eigenaar Paul Homan laat 
vlakbij een tweede kiosk bouwen van + 100 m2, 
bedoeld voor horeca.
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Huurappartementen Castrolanda

Waar: Sao Paulostraat, bij de Evenaar.
Wat: 9 twee en 47 driekamerwoningen (sociale huur).
Van: Woningstichting GoedeStede.
Wanneer: De appartementen zijn opgeleverd.
Hoogte: Een deel van het gebouw heeft 5 verdiepingen,  
een ander deel 9. 
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo. De openbare  
ruimte eromheen is opnieuw aangelegd.
Meer informatie: De woningen zijn al bewoond.

Huurappartementen Holambra

Waar: Rio de Janeirostraat.
Wat: 22 twee en 21 driekamerwoningen (sociale huur).
Van: Woningstichting GoedeStede.
Wanneer: De appartementen zijn opgeleverd.
Hoogte: 6 verdiepingen.
Bijzonderheden: Het ontwerp is van Inbo. De openbare  
ruimte eromheen is opnieuw aangelegd.
Meer informatie: De woningen zijn al bewoond. 

Meer informatie over huurwoningen via de verhuurder
De meeste sociale huurwoningen die op deze pagina beschreven staan, zijn al toegewezen 
of verhuurd. Voor meer informatie over woningen die nog niet verhuurd zijn, kunt u terecht 
bij de verhuurder. Inschrijving voor de sociale huurwoningen verloopt via WoningNet Almere. 

Inschrijven voor een sociale huurwoning moet bij WoningNet Almere
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u ingeschreven staan bij  
WoningNet Almere. Dat kan alleen als u 18 jaar bent of ouder, de Nederlandse nationaliteit 
heeft of een geldige verblijfstatus. Een inschrijving bij WoningNet Almere kost jaarlijks € 25,50.  
Inschrijven kan via deze website: www.woningnetalmere.nl. Op het moment dat u zich met uw 
registratienummer inschrijft voor een bepaalde woning, geldt een maximaal jaarinkomen van  
€ 36.798 (kinderen niet meegerekend).  <<

BLOK 

17c

BLOK 

17b

ROC

BLOK 

18a

BLOK 

18bKiosk

BLOK 

5

BLOK 

1

BLOK 

9

BLOK 

16

BLOK 

9

Evenaar Evenaar

BLOK 

17

N I E U W S B R I E F  C E N T R U M  A L M E R E  B U I T E N

BLOK 

16



N I E U W S B R I E F  C E N T R U M  A L M E R E  B U I T E N

Fietsenstalling Baltimoreplein 122: 
gratis en veilig, 24/7!

Vlakbij het NS-station, naast de bibliotheek, vindt 
u	 een	 grote	 gratis	 overdekte	 fietsen	stalling	 met	
elektronische	 toegangspoortjes,	 handige	 fietsen
rekken en voldoende ruimte voor brommers/
scooters. Met een toegangspasje (een malige borg:  
€ 5) kunt u daar 7 dagen per week, 24 uur per dag  
terecht. Kijk voor meer informatie op: 
parkeren.almere.nl/parkerenfietser/almerebuiten/.  
Of ga langs bij de Parkeerservice, Blekerstraat 6. 

Fietsers zijn welkom in het centrum. Daarom zijn er veel 
voorzieningen	getroffen	om	fietsen	goed	en	veilig	neer	te	zetten,	
zonder dat ze in de weg staan. Daar ziet de gemeente ook op toe. 
Sinds juli houden handhavers in het stationsgebied Almere Buiten 
regelmatig controles. Dit is het gebied dat ligt tussen Straat van 
Florida, Keerkringplein, Globeplein, Noordeinde en Baltimoreplein.

Staat	uw	fiets	(te	lang)	buiten	de	rekken	of	uw	brommer	/	scooter	
buiten een van de speciale vakken, dan brengen de handhavers die 
naar het Fietsdepot Esplanade (bij de Food passage). Tegen betaling 
van € 25 en op vertoon van identiteitsbewijs en sleutel kunt u deze 
weer ophalen. 

Komt u graag op de fiets naar het centrum? Dan vindt u om de hoek bij station Almere Buiten een gratis fietsenstalling met plaats 
voor 1.000 fietsen en 40 brommers / scooters. Verspreid over het centrumgebied staan ook volop fietsenrekken. Voorkom in ieder 
geval dat u uw fiets fout parkeert, want deze kan worden weggehaald.

Fietsen parkeren in het centrum

Aangewezen gebied: Stationsgebied Almere Buiten
Kaart	behorende	bij	aanwijzingsbesluit	fietsparkeren	2017

Legenda

Bij APV aangewezen gebied waar:
•		(brom)fietsen	in	de	rekken	moeten	

worden geplaatst.
•		(brom)fietsen	maximaal	21	dagen	

achtereenvolgend gestald mogen 
worden.

® Gemeente Almere, Geodatabedrijf

Straat van Florida

Keerkringplein

Baltimoreplein

Globeplein

Noordeinde

Vorig jaar heeft de gemeente het Noordeinde en om geving op-
gehoogd en opnieuw bestraat. Straks komen het zuidelijke deel 
en het Globeplein aan de beurt. Vóór Koningsdag 2019 zijn de 
werkzaamheden afgerond. 

In overleg met winkeliersvereniging VABC is besloten met de 
werkzaamheden te starten in het vroege voorjaar van 2019, zo
dra de vorst uit de grond is. Naar verwachting is dat in de loop 
van februari. Uiterlijk 25 april moet alles klaar zijn. De ophoging is 
nodig omdat de grond de afgelopen jaren is verzakt. Dat is vooral 
merkbaar bij de ingangen van de winkels, wat de kans vergroot op 
struikelen of zelfs vallen. 

Globe komt terug
We maken meteen van de gelegenheid gebruik om nieuwe 
elektriciteitsvoorzieningen aan te leggen voor de weekmarkt. 
Onder bewoners en winkeliers is inmiddels een petitie ge houden 
om na te gaan of er nog andere voorzieningen wenselijk zijn. Als de 
nieuwe bestrating klaar is, krijgt het Globeplein ook z’n kunstwerk 
de Globe weer terug. << 

Gemeente zorgt voor ophoging Globeplein en zuidelijk deel winkelstraten  

VANWEGE WERKZAAMHEDEN STAAT HET WATERORNAMENT VAN KUNSTENAAR 
CHRISTIAN TOBIN TIJDELIJK BIJ HET BUITENHUIS, ZONDER WATER. VOLGEND VOORJAAR 
KOMT HET TERUG OP HET GLOBEPLEIN. DE GLOBE MÉT WATER NODIGT DAN VAST WEER 
UIT TOT SPELEN, NET ALS VOORHEEN. 
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BINNEN HET STATIONSGEBIED ALMERE BUITEN VINDEN REGELMATIG CONTROLES PLAATS OP FOUTGEPARKEERDE FIETSEN, BROMMERS EN SCOOTERS. 
VOORKOM EEN BOETE EN MAAK GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE PARKEERVOORZIENINGEN. 

De Alliantie vernieuwt de Oslostraat

DEZE COMPUTERTEKENING VAN MEIJRAN ARCHITECTEN GEEFT EEN IN-
DRUK HOE HET ER ONGEVEER UIT GAAT ZIEN.

Ook in de Oslostraat werkt de Alliantie mee aan de 
vernieuwing van het centrum. Samen met bewoners 
zijn plannen gemaakt om de leefbaarheid te verster-
ken en de woonomgeving op te knappen. Jolanda 
Niessen: “De klankbordgroep van bewoners en onder-
nemers heeft daarin een heel grote rol gespeeld. We 
zijn hen zeer dankbaar voor hun lange adem, want het 
proces heeft erg lang geduurd.”

De belangrijkste aanpassingen zijn de buitenruimtes 
van de woonblokken met huisnummers 159 en 240. 
Het gaat om 40 appartementen en 9 winkelruimtes. 
“Steegjes en trappenhuizen waren openbaar gebied. 
Dat passen we aan. Tuinen en buiten ruimtes betrekken 
we bij de woningen. Trappenhuizen sluiten we af. 
Daardoor kan ieder z’n eigen ruimte netjes houden. Er 
komt extra groen bij, de bergingen krijgen groendaken 
én er komen zonnepanelen. 
Naar verwachting starten we begin 2019 en is het rond 
de zomer van 2019 af.” <<
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Afval is grondstof. Van plastic kun je 
bijvoorbeeld een bewaarbak maken of een 
stoel. Van oud papier nieuw papier en van 
lege frisdrankblikjes weer nieuwe blikjes. 
Om verschillende soorten grondstoffen 
gemakkelijker opnieuw te kunnen gebruiken, 
scheiden we het afval. De nieuwe afvalbakken 
in het centrum van Almere Buiten maken dit 
straks ook buitenshuis mogelijk. 

Afval dat niet hergebruikt kan worden, vormt 
een grote belasting voor het milieu. Daarom 
wil Almere afval zo veel mogelijk gescheiden 
inzamelen. Op dit moment produceren de 
Almeerse huishoudens per persoon al gauw 
zo’n 170 kilo afval per jaar. Driekwart hiervan 
is in principe geschikt om te recyclen. Maar dat 
kan alleen als wij ons huisvuil scheiden en als 
de gemeente de verschillende soorten afval 
gescheiden inzamelt. 

Sinds 2010 is de hoeveelheid afval per persoon 
enorm omlaag gegaan, dankzij de inzet van 
bewoners en gemeente. Het doel: in 2020 per 
persoon per jaar nog maar maximaal 50 kilo 
restafval ‘overhouden’. 

Ook buiten beter afval scheiden
Het is niet logisch dat we thuis wel zorgvuldig 
ons afval scheiden, terwijl we op straat alles bij 
elkaar in dezelfde afvalbak gooien. Daarom is 
de gemeente bezig om de oude afvalbakken te 
vervangen door nieuwe. 

Dit najaar is Centrum Almere Buiten aan de 
beurt. De bakken met meerdere openingen zijn 
bedoeld voor afvalscheiding: één opening voor 
plastic, metalen en drankkartons, één voor 
papier en één voor restafval. Op die manier 
kunnen we ook buiten afval scheiden en zo 
bijdragen aan een beter milieu.  <<

Hoe wordt Almere een stad zonder afval?

Evenementen in het centrum
Wo 19 t/m zo 23 september Circus Sijm Rio de Janeiroplein
Za 22 september  Groentesoepfestival Verspreid over het centrum
Do 27 oktober Halloweenrun Globeplein

!

N I E U W S B R I E F  C E N T R U M  A L M E R E  B U I T E N

In het centrum van Almere Buiten staan 
nu nog op zo’n 100 verschillende plekken 
afvalbakken. Die verschillen ook nog eens 
van uiterlijk. Dat is rommelig en daarom 
wil de gemeente dat terugbrengen tot 
één basisontwerp. Straks staan die spik-
splinternieuwe afvalbakken op 40 plekken 
verspreid over het centrum. 

Er zijn drie varianten op het ontwerp: de 
afvalbakken hebben één, twee of drie 
openingen. De bakken met meerdere 
openingen zijn bedoeld voor afvalschei
ding: één opening voor plastic, metalen en 
drankkartons, één voor papier en één voor 
restafval. De nieuwe afvalbakken worden 
nog dit jaar geplaatst. Meer hierover hoort 
u op de informatieavond, 26 september.

Nieuwe afvalbakken in het centrum

Net als de vier andere Flevolandse stations kreeg het treinsta-
tion Almere Buiten een opknapbeurt. ProRail heeft de perrons 
overzichtelijker gemaakt. Er staan nieuwe meubels (banken, 
abri’s en prullenbakken) en reisinformatiepanelen.

Goed nieuws voor de ± 6.500 reizigers die hier dagelijks vertrekken 
en aankomen: de werkzaamheden aan het station zijn inmiddels 
afgerond. Na Almere Poort, Muziekwijk en Parkwijk was deze 
zomer Almere Buiten aan de (opknap)beurt. 

ZO ZIEN DE NIEUWE DUURZAME HOUTEN STATIONSBANKEN VAN PRORAIL ERUIT

Reizigers die aangewezen zijn op een rolstoel of rollator, moeten 
helaas nog wat langer gebruik blijven maken van de hellingbaan. 
In 2019 start ProRail op dit station met de installatie van twee 
liften. De gemeente zou graag zien dat de liften klaar zijn als het 
nieuwe hotel opengaat. 

Eerste opknapbeurt treinperron Almere Buiten

Informatieavond op woensdag 26 september

VAN OUD NAAR NIEUW, VAN AL HET AFVAL BIJ ELKAAR NAAR OOK BUITEN AFVAL SCHEIDEN
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Wekelijks kunt u hem tegenkomen in het centrum. Als winkel
straatmanager is Titus Appel aanspreekpunt voor de onder
nemers. Samen met de gemeente en ondernemers uit het 
centrum kijkt hij wat er nodig is om het centrumgebied aan
trekkelijker te maken. “Als je weet hoeveel mensen er in Almere 
Buiten wonen, dan verwacht je hier meer winkelpubliek. Er is 
een mooi en gevarieerd winkelaanbod waar je alles kunt vinden 
wat je nodig hebt. Maar mensen willen ook graag gezelligheid.”

Meer reuring
Meer reuring en evenementen. Duidelijkere looproutes. Dat zijn 
wensen die Titus regelmatig hoort tijdens zijn gesprekjes op 
straat. “Veel bewoners zeggen dat ze het een beetje sfeerloos 

vinden. En mensen die vanuit  
andere delen van de stad naar 
DoeMere komen, zien niet dat ze 
hier in Buitenmere ook meteen hun 
boodschappen kunnen doen.” 

Gemeente, winkeliers en andere betrokkenen werken daarom 
aan een aantrekkelijk centrum. Met meer gevarieerde horeca 
bijvoorbeeld en evenementen die winkeliers gezamenlijk  
organiseren. Titus Appel: “We gaan ervoor zorgen dat mensen 
méér redenen hebben om het centrum te bezoeken én om hier 
langer te blijven.” Heeft u wensen of ideeën voor verbetering 
van het centrum? Spreek hem gerust aan. <<

“Mensen komen ook voor de gezelligheid”
Winkelstraatmanager Titus Appel werkt met ondernemers aan het mooier en leuker maken van het 
centrum. “Met een goed winkelaanbod ben je er nog niet. Mensen komen ook voor de gezelligheid.”

Loungebanken, een multi-
functionele tribune en glooiende 

grasborders. Dat zijn zomaar 
enkele voorbeelden van de 

‘facelift’ van het ROC-terrein. 
Fijn voor de leerlingen. En het 
centrum knapt er ook van op.

Binnenkort kunnen leerlingen van het ROC gebruik
maken van schitterende nieuwe sport voorzieningen. 
Zo komen er een knal oranje sportkooi en een uit
dagende stormbaan. Het sportplein wordt vernieuwd 
en voorzien van een multifunctionele tribune. De 
fietsenstallingen	krijgen	een	opknapbeurt,	net	als	de	
bestrating en het groen. De inrichting van het terrein 
sluit straks beter aan op de omgeving.  

Met extra groen aan de kant van de Evenaar en een 
nieuw hekwerk dat de afvalcontainers uit het zicht 
houdt. 
De sportvoorzieningen zijn buiten schooltijd toegan
kelijk voor de buurt. Behalve de sportkooi, die gaat 
dan op slot. Oplevering van de nieuwe buitenruimte 
is dit jaar november, vlak voor opening van het ge
renoveerde schoolcomplex. <<

ROC van Flevoland pakt buitenruimte aan

Waar voorheen het gezondheidscentrum stond, komt een 
woontoren met 76 sociale huur driekamerappartementen 
van ongeveer 70 m2. Het wordt een robuust gebouw met 
gedetailleerd metsel werk aan de buitenkant en een hoge, 
opvallende entree van twee verdiepingen. “Voorjaar 2020 is het 
naar verwachting klaar”, aldus Jolanda Niessen. “De meeste 
appartementen krijgen drie kamers, allemaal met een eigen 
balkon en beneden een berging. Perfect voor huurders die 
graag dichtbij winkels en voorzieningen willen wonen.”

Duurzaamheid
De Alliantie verwacht veel belangstelling van Molenbuurt
bewoners die hun gezinswoning willen verruilen voor een 
appartement. Maar ook van jonge stellen of alleenstaanden 
die graag in het centrum van Almere Buiten willen wonen. 
Het gebouw krijgt geen gasaansluiting, omdat duurzaam
heid een grote rol speelt. Er komen zonnepanelen, warm
tepompen en een goede isolatie. Jolanda Niessen: “Be
woners	gaan	hiervan	profiteren,	omdat	deze	maatregelen	
leiden tot een lagere energierekening.”  <<

De afgelopen 2,5 jaar was het BuitenHuis bij station 
Almere Buiten een tijdelijk trefpunt voor gezelligheid. Op 
het ‘Buiten plein’ vonden allerlei bewonersgroepen een 
onderdak voor initiatieven, activiteiten en ontmoetingen. 
De Vereniging Almere Buiten Centrum (VABC) regelde 
onderhoud, beheer, organisatie en PR.

Hoe kan een braakliggend terrein midden in het centrum 
veranderen in een gezellige plek vol activiteiten voor en 
door bewoners? Het antwoord op die vraag: het BuitenHuis. 
In 2016 is dit gerealiseerd dankzij bewoners en de VABC. 
Om dit tijdelijke initiatief mogelijk te maken, deden zij een 
beroep op de gemeentelijke Aanjaaggelden. 

De afspraak was dat de VABC en de bewonersgroepen dit plein 
tot eind 2018 konden benutten. Twee maanden eerder dan 
gepland, op 1 november, zal de VABC het plein leeg opleveren 
aan de gemeente. In ieder geval zonder containers, zonder  
‘Pipo-wagens’ en zonder fruitbomen. Want op deze kavel 
komt een permanente invulling: een nieuw hotel met 
winkels, horecaruimtes en appartementen. 

Het eerste hotel in Almere Buiten! << BLOK 
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Het BuitenHuis maakt plaats voor een nieuw hotel Komst bioscoop nog onzeker
Komt er een bioscoop aan het Baltimoreplein, tussen Doemere 
en Buitenmere? Het is nog niet zeker, maar de plannen zijn er wel.  
Een bioscoop zou een mooie bij drage kunnen zijn aan meer drukte en  
gezelligheid in het centrum van Almere Buiten.

“We zijn er nog niet uit met de ontwikkelaar”, liet Wendy Eygendaal deze 
zomer weten in een interview met Omroep Flevoland. Daarin vertelde de 
programmamanager Almere Buiten over plannen voor de inrichting van  
het huidige parkeerterrein. “De bedoeling is dat hier een middelgrote 
bioscoop komt met acht zalen, woningbouw en grote detailhandel.”

In	Almere	Buiten	wonen	heel	veel	filmliefhebbers,	berekenden	twee	
onafhankelijke – in marktonderzoek gespecialiseerde – onderzoeksbureaus. 
Toch heeft Almere vergeleken bij andere steden in verhouding weinig 
bioscoopstoelen. Het inwonertal blijft de komende jaren verder groeien. 
Daarom zou volgens de onderzoekers een middelgrote bioscoop (met zes 
tot acht zalen en 750 stoelen) in het centrum van Almere Buiten genoeg 
bezoekers kunnen trekken. Zeker na winkelsluitingstijd draagt dat bij aan  
de levendigheid op straat.  <<

BLOK 
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Maak kennis met wijkregisseur Johan Terpstra 

Dit is Johan Terpstra, al zo’n tien jaar wijk
regisseur in (onder andere) Centrum Almere 
Buiten. Hij is de schakel tussen bewoners 
en gemeente. In samenwerking met onder 
meer bewoners (organisaties), politie en 
corporaties zet hij zich in voor een schone, 
hele en veilige omgeving. Heeft u vragen of 
wilt u iets melden, bijvoor beeld over kapot 
straatmeubilair, zwerfvuil of onveilige  
situaties? Spreek hem dan aan op straat, 
bel hem via het algemene telefoon 
nummer 14 036 of doe online een melding: 
www.almere.nl/dienstverlening/meldingen/

Colofon
© gemeente Almere, september 2018

Teksten
Marleens bureau

Foto’s
Anja de Graaff (gemeente Almere),  
tenzij anders vermeld

Vormgeving
TS design Almere

Concept en eindredactie
Carla Vriend (gemeente Almere)

Dit is de eerste uitgave van een serie 
nieuwsbrieven over Centrum Almere 
Buiten. Verschijning: drie keer per jaar. 
Ideeën voor onderwerpen zijn welkom via 
buiten@almere.nl.  

Feiten en cijfers 
over Centrum Almere Buiten (2017)
(BRON: WIJKMONITORALMERE.NL) 

Aantal inwoners 1.671
Tussen 0-18 jaar  17%
Tussen 18-65 jaar 60%
65+ 22%

Top 3  meest gemiste voor zieningen 
in Centrum Almere Buiten

1.  Straatmeubilair (26%)
2.   Buitenvoorzieningen  

voor jongeren (26%)
3.  Hondenuitlaatplaatsen (22%)

Top 3  als eerste aanpakken in  
Centrum Almere Buiten

1.  Rommel op straat (16%)
2.  Rondhangende jongeren (11%)
3.  Te hard rijden (11%)

GROEN, SPORTIEF EN OPGEFRIST. DEZE VOORLOPIGE COMPUTERSCHETS VAN ZENBER ARCHITECTEN 
GEEFT ALVAST EEN INDRUK VAN DE ‘FACELIFT’ VAN HET ROC-TERREIN. 

‘De Molenwiek wordt een gebouw om trots op te zijn’
Een mooi gebouw, dat écht iets toevoegt aan het centrum van Almere Buiten. Dat is de gedachte achter De Molenwiek, 
de woontoren die straks verrijst naast de busbaan. “Het wordt een gebouw waar we trots op zijn”, zegt gebieds-
ontwikkelaar Jolanda Niessen van woningcorporatie de Alliantie. “Het is een opvallend ontwerp met veel groen 
eromheen. De omgeving gaat er echt van opknappen.”
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