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Geachte heer, mevrouw. 

Via deze brief informeren wij u over nieuwe woningontwikkelingen in Centrum 
Almere Buiten. Deze nieuwe bouwplannen brengen de geplande voltooiing van 
het centrum een stap dichterbij. 

Momenteel zijn de appartementsgebouwen 'Castolanda' en 'Holambra', gelegen 
aan de Rio de Janeirostraat in aanbouw. Eind dit jaar wordt gestart met de bouw 
van twee nieuwe appartementsgebouwen aan de Poolcirkelstraat C g e n a a m d 
'Carambei') en bij de Bogotastraat/Buenos Airesstraat (genaamd 'Bolivar'). Beide 
complexen bestaan uit huurwoningen van woningstichting GoedeStede, 157 
woningen in het totaal. 

Onderaan deze brief treft u impressies en een overzichtskaart aan van de nieuw te 
bouwen appartementsgebouwen. Op het kavel naast het appartementsgebouw 
'Bolivar', Rio de Janeiroplein, is nog een plan in ontwikkeling aan de zijde van 
het park, het streven is om hier begin 2019 te starten met de realisatie van 
koopappartementen. 

Aan de Poolcirkelstraat verdwijnt door de bouw van de 'Carambei' een deel van 
de huidige parkeerplaatsen. De parkeergarages aan de Straat van Florida zorgen 
voor voldoende aanbod van parkeerplekken in het centrum. Tevens worden extra 
openbare parkeerplaatsen aangelegd rondom de 'Bolivar'. 

In opdracht van woningstichting GoedeStede wordt er gebouwd door aannemer 
Trebbe Oost & Noord BV. We verwachten dat de werkzaamheden eind 
november/begin december 2017 starten en tot begin 2019 duren. Vooruitlopend 
hierop vinden voorbereidende werkzaamheden plaats aan het te bebouwen 
terrein. Dit houdt in dat de grond bouwrijp wordt gemaakt en riolering, kabels en 
leidingen worden gelegd. Om overlast te beperken maakt het bouwverkeer zoveel 
mogelijk gebruik van de Evenaar en de Buenos Airesstraat. 

Van oktober tot december is ProRail ook in dit gebied aan het werk. Er wordt 
een geluidswal geplaatst, waarvoor de voorbereidende werkzaamheden en het 
plaatsen van een stalen constructie in deze periode worden uitgevoerd. 

Wanneer de woningbouw is afgerond, wordt ook het terrein rondom de 
gebouwen definitief afgewerkt. Het thema van het buitengebied is 'groen'. Het 
thema krijgt invulling door het planten van bomen en andere beplanting. 
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Wij berichten u opnieuw zodra de bouw van de appartementsgebouwen gaat 
starten, met nadere informatie omtrent de bouwwerkzaamheden en eventuele 
tijdelijke (verkeers)maatregelen. 

Bewonersplatform 
Op dinsdag 3 oktober organiseren wij een bewonersplatform. De voornoemde 
nieuwbouw van de appartementsgebouwen is één van de onderwerpen die 
besproken wordt. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 
De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur en wordt gehouden in 
Buitenhaeghe, Atheneplantsoen 1. 
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Woningstichting GoedeStede 
Voor informatie over de huurappartementen verwijzen wij u naar de site 
van woningstichting GoedeStede www.goedestede.nl. 

Meer informatie 
Meer informatie over de bouw van de appartementencomplexen evenals de 
'veelgestelde vragen' kunt u vinden op de website 
htips://buiten.almere.nl/'proiecten/bouwcentrum/. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen via www.almere.nl/contactformulier 
of telefoonnummer 14 036. Vermeld hierbij dan de bouw van de appartementen 
blok 16/18 in Almere Buiten Centrum. 

Hoogachtend, 
burgemeester e uders van Almere 

n 
namen en 

/(is. H.M.A. van Duin M I 
afdelingsmanager Gebiedsontwikkeling 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
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Impressie 'Carambei' 
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Impressie 'Bolivar' 
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