
Gemeente Stadsruimte beheer.
1. Een integratieslag openbare ruimte en vastgoed   
 maken. Nu gezamenlijk dit proces organiseren   
 om een win-win situatie te creëren naar de    
 toekomst, met zorgvuldig       
 verwachtingsmanagement.
2. De aanpak openbare ruimte stond gepland voor   
 2021 maar gaat naar achteren en volgt de    
 aanpak van het Vastgoed van GoedeStede.
3. Integrale aanpak openbare ruimte en vastgoed.
4. Einddatum riolering in zicht, groot onderhoud   
 nodig.
5.  Klimaatadaptie, duurzaamheid, circulair,    
 verbinding sociale domein, podium voor sociale   
 zaken meenemen in de planvorming. Dit zijn   
 geen harde doelstellingen. Haalbaarheid    
 onderzoeken in het festival.
6. Duurzaamheidsagenda, najaar raad: bouwt voort  
 op Almere Principles
7. Nu kleine ingrepen om leefbaarheid op peil te   
 houden.
8. Burgerredzaamheid: er is budget voor    
 bijvoorbeeld gereedschappen.
9. Beleidshighlights : Handboek Aannemer,    
 Gemeente, Opdrachtgever, Handboek Kabels   
 en leidingen, Visie Samen op Avontuur,    
 Technisch Beheerkader, Visie      
 Beheer, Waterplan, Bomenkader,     
 Bestuursopdracht Beheer, Gedragcode    
 Bosbeheer. Belangrijke aandachtspuntenen   
 zijn bomen en ruimte voor kabels en leidingen in  
	 het	wegprofiel.
10. Scherp debat warmtenet voeren.

11. Budget voor hele wijk, geen     
 normbedrag
12. Beheer en Bomen 
 a. Elke straat moet boom kunnen    
 hebben, zeggenschap burger.
 b. Boom en zon.
 c. Pilots: Voedselbos en tiny forest
 d. Groen/blauw casco Almere.
 e. Essen (ca 15% van het     
 bomenbestand)  is ziek en moet    
 gekapt worden.
 f. Bij kappen bomen: compenseren!

Gemeente energie transitie.
1. Voor Haven is warmtenet de goedkoopste   
 optie. Productie warmte kan op verschillen  
 de manieren.
2. CO2 neutraal: warmtenet met geothermie   
 voeden en zonnepanelen.  Dan is de CO2   
 opgaaf bijna bereikt.
3. Financieringsconstructie,      
 woningabonnement: uitstel is geen optie,   
 gas wordt onbetaalbaar en dus te duur.
4. Warmtenet in september waarschijnlijk   
 besluit B&W.
5. Per straat op natuurlijk moment aansluiten,  
 uiteindelijk minimaal 80% deelname    
 noodzakelijk.
6. Er zijn veel opties: bijvoorbeeld     
 buurtcorporaties.
7. Meedenken/meepraten/meebeslissen.

Gemeente overig:
1. Wens gemeente: Meer mix! Inzet 
 Almere-Haven breed geen extra sociale   
 woningbouw toevoegen. Opwaarderen   
 bestaande woningen (huidige     
 eengezinswoningen GoedeStede hebben al  
 voldoende huurpunten) naar middelduur   
 (koop/huur) is een mogelijkheid om ruimte   
 voor nieuwe sociale woningbouw    
 te creëren; Maatwerk!
2. Senioren routes creëren.
3. Benut de pioniers mentaliteit van de    
 bewoners!
4. Voor groen bij de Grienden geldt de nota   
 groen/blauw; gebouwde toevoegingen   
 moeten meerwaarde hebben en relatie met  
 de wijk/buurt.

Openbare Ruimte uitvoering.
1. Bouwteam, bewoners betrekken is    
 voorwaarde.
2. Binnen het budget kan geschoven worden.
3. Schetsontwerp, burgers leveren input,   
 Dusseldorp/gemeente beoordelen    
 technisch/kosten/tijd, terugkoppeling    
 burger: laat marktpartij vertellen en niet de   
 gemeente: 3de avond bericht over    
 uitvoering.
4. Klankbordgroep.
5. Beheer en onderhoud burgers is lastig.

Trebbe, Gebouw.
1. Corporatie en burger vastgoed, groot    
 verschil.
2. Gespikkeld bezit: biedt burger pakketjes   
 aan, wat kost het en wat levert het op.
3. Gebouwniveau.
4. Verbinden onderhoud woningen en    
 openbare ruimte.

Zorggroep vastgoed.
1. Zorggroep stoot zorgcentrum door    
 concentratie in de Haak Almere-Centrum   
 af maar wil wel kleine post/basis houden in  
 de Grienden, Goede Stede wil     
 dit oppakken.
2. Vergrijzing, toename zorgvraag.
3. Zorgvraag, verblijf naar wonen met zorg,   
 een woning met een+, beschermd wonen.
4. Nieuwe concepten (anders dan     
 aanleunwoning)
5. Tenminste tweekamer appartement/woning.
6. Complex wonen en zorg, 60 eenheden.
7. Mix koop en huur is mogelijk, particuliere   
	 financiering	(medebewoners)
8. Corporaties: wonen/zorg/welzijn.

Kansen;

“Verrijking met draagvlak!”

- Bewoners Klavergriend betrekken, kans   
 voor de wijk.
- Benutten van identiteit.
- Transitielocaties; zorggebouw, garages etc;  
 place making, bv kleine horeca/    
 ontmoetingsplek.
- Vrijdenkers de ruimte geven!
- Integraliteit en draagvlak.
- Laat zien wat er kan in euro’s en beelden; 
- Maak de pioniersgeest wakker.
- Groene casco, waarde koppelen/   
 betrokkenheid/eigenaarschap.
- Seniorenwoningen koop en huur,    
 levensloopbestendig.

Algemeen de Grienden.
 In de statistieken voor de gehele Grienden    
 komen de volgende sociale aspecten     
 en enkele opvallende zaken naar voren.    
 Het eerste deel gaat over de gehele Grienden   
	 en	dus	niet	specifiek	over	de	300	woningen	in		 	
 het “GoedeStede” gebied.
• In de Grienden zijn 987 woningen gebouwd.
• Het gebied is ca. 65 ha. met een dichtheid van   
 ca 15 woningen per ha. in een groene    
 ambiance.
• 2315 inwoners: 
 •  21% 65+ (Haven 18% 65+, Almere 10% 65+)
 •  Gehuwd is 43%, dit is relatief hoog (Haven   
     37%, Almere 36%) 
 •  Allochtoon 24%, dit is relatief laag (Haven30%,  
    Almere 40%)
• 98% EGW, 59% koop, 41% huur
• IKC de Regenboog, Integraal Kinder Centrum   
 in de Grienden trekt ook kinderen van buiten   
 de wijk de Meenten en de Grienden.
• Leefstijl is geel-groen (groepsgericht, deels
 introvert en deels meer extravert). Dit is    
 waarneembaar in de wijk, belangrijke     
 waarden: veiligheid, rust, netheid, betrokkenheid,  
 hulpvaardigheid, gezelligheid, erbij horen, etc.

 Opvallend is de wijkmonitor van de gemeente   
 Almere wat betreft leefbaarheid
 en veiligheid zie www.wijkmonitoralmere.nl/   
 nl/ Almere-haven/de-grienden.html
 De Grienden springt er op een aantal     
 aspecten echt uit! Dit past ook goed bij    
 de leefstijl/belevingswereld van de bewoners.

• Algemene oordeel buurt 7,9 (Almere 7,1), 4e   
 plek van alle Almeerse wijken!
• Sociale cohesie 6,4 (Almere 5,6) Dit is hoog!   
 Gedeelde 2e plaats van Almeerse wijken
• Gehechtheid aan buurt 77% (Almere 60%) Dit   
 is hoog! Gedeelde 1e plaats van Almeerse    
 wijken
• Betrokkenheid bij buren 8,2 (Almere 7,5)    
 Wederom hoog, top 5 Almeerse wijken
• Toekomstverwachting buurt -12%     
 achteruitgang (Almere -4%) Behoort tot de    
 slechtere wijken qua toekomstverwachting!
• Uit de sociale atlas (2013 van Almere) blijkt   
 verder dat de Grienden de hoogste     
 gemiddelde woonduur heeft van alle wijken 
 in Almere Haven en ook van Almere totaal,    
 namelijk 15,7 jaar (dat is in 2019     
 nog op gelopen). Ter vergelijking Haven was   
 toen gemiddeld 12,4 jaar. De wijk laat ook lage   
 verhuiscijfers zien.
• Opmerkelijk: tot nu toe nog geen zelfbeheer   
 projecten in deze wijk. 

Sociaal gezien is de Grienden dus een 
bijzondere wijk in Almere, veel sociale cohesie, 
betrokkenheid bij buren en men is erg gehecht aan 
de buurt. Ook het algemene oordeel over de buurt 
is hoog, maar men maakt zich wel zorgen over de 
buurt, aangezien er achteruitgang wordt verwacht. 

GoedeStede vastgoed.
1. De Grienden 986 woningen: GoedeStede, 600   
 woningen zijn ca. 40 jaar oud.
2. Mix huur/koop, er zijn ook sociale huurwoningen  
 verkocht.
3. Corporatie hebben 3 afschrijvings-, onderhouds-  
 termijnen: 20/40/60 jaar, 40 jaar is groot    
 onderhoud intern, 60 jaar hele schil: Qua onderhoud  
 is er op dit moment nog weinig mogelijk.
4. Dynamiek nu geheel anders dan 40 jaar geleden.
5. De Seniorenwoningen zijn gedateerd. De vraag   
 is: hoe wil men oud worden in de buurt?
6. GoedeStede zoekt naar toevoeging, jongeren en  
 ouderen, garages transformeren of sloop/nieuwbouw.
7. De CV ketels zijn vorig jaar vervangen.
8. Het gezondheidscentrum is verplaatst. Een   
 kleine post met woningen is daar optie: Senioren  
 en/of jongeren.
9. School en buurtcentrum ook 40 jaar oud/jong,   
 hoe ga je daarmee om? 
10. Energietransitie wordt rond het 60ste levensjaar   
 van de woningen aangepakt. Dit zal rond 2038   
 gebeuren en deze aanpak dient over 15 jaar   
 (2034) opgestart te worden om mogelijkheden  
 en draagvlak voor deze totale gevel en    
 installatieaanpak te kunnen krijgen.
11. Sloop/nieuwbouw niet uitgesloten, maar geen   
 doel op zich. Bij sloop toename eenheden voor   
	 specifieke	doelgroepen,	zoals	senioren	en	jongeren.
12. Op complexniveau alvast alles doen waar je   
 geen spijt van krijgt in de toekomst.
13. Doorstroming bevorderen in sociale huur waar  
 door mensen oud en jong kunnen wonen in   
 hun eigen buurt.


