
Voor meer informatie kunt u bellen met of mailen naar ISMaatwerk:
Harry Mars 06 22 60 19 72 h.mars@ismaatwerk.nl

Of kijk op www.ismaatwerk.nl/grienden/ 

Vrijdag 4 oktober, vanaf 16.00 uur

Ontwerpfestival ‘Groei in de Grienden’

Basisschool IKC de Regenboog, Klipgriend 1, Almere
Ontwerpfestival ‘Groei in de Grienden’  is een initiatief van gemeente Almere en GoedeStede  

en wordt georganiseerd door ISMaatwerk. 

uw mening telt!

samen je eigen buurt ontwerpen

uitnOdiGinG  
unieke kans voor bewoners om hun 

eigen buurt te ontwerpen! 



Is de toekomst van de Grienden u een 
zorg? Kom dan op vrijdag 4 oktober 
naar het Ontwerpfestival en deel uw 
ideeën!
 
Woningstichting GoedeStede is eigenaar van 
woningen in de Grienden. Aan de woningen van 
GoedeStede wordt groot onderhoud gedaan of 
dat zal de komende jaren starten. De gemeente 
heeft het groot onderhoud voor de wegen, 
parkeerplaatsen, stoepen en het groen op het 
programma staan. Dit wil de gemeente het 
liefst na de werkzaamheden van GoedeStede 
uitvoeren.

De Grienden is een van de prettigste woonbuurten 
in Almere. De bewoners beoordelen hun buurt 
boven gemiddeld goed en geven aan gehecht te 
zijn aan hun buurt en betrokken bij hun buren. Wist 
u dat de woonduur in De Grienden gemiddeld het 
langst is van alle buurten in Almere? Kortom uw 
buurt is een bijzondere buurt en u als bewoner, 
maar ook de gemeente Almere en woningstichting 
GoedeStede, willen graag dat de buurt dat blijft en 
dat ontwikkelingen in de buurt bijdragen aan het 
behoud van de huidige kwaliteiten en bijdragen aan 
groei en verbetering waar dit nog mogelijk is. 

GoedeStede en de gemeente willen dat de ‘nieuwe’ 
Grienden een buurt wordt waar iedereen prettig 
kan blijven wonen en samenleven en waar mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. 

Tenslotte kijken GoedeStede en de gemeente 
Almere of een aantal gebouwen in de directe 
omgeving, die op termijn vrijkomen (zoals onder 
andere het gezondheidscentrum) een andere 
bestemming kunnen krijgen. Misschien biedt dit 
mogelijkheden voor nieuwe woningtypen en/of 
nieuwe voorzieningen in de buurt! 

Iedereen is welkom!
Wie heeft er meer verstand van wonen in de 
Grienden dan u als bewoners? Een uitnodiging aan 
jong en oud om ideeën, initiatieven, ervaringen en 
kennis te brengen!

De gemeente en GoedeStede zijn benieuwd naar 
uw ideeën voor de toekomst van wonen, groen, 
energie, samenleven en zorg. Daarom hebben zij 
aan bureau ISMaatwerk gevraagd om een plan te 
maken waar u als bewoner belangrijke bouwstenen 
voor levert tijdens een Ontwerpfestival. Welke 
leeftijd u heeft, speelt daarbij geen rol. We zijn 
allemaal jong geweest en we willen allemaal 
gezond en prettig oud worden!
 
Iedereen heeft verstand van wonen en zijn/
haar woonomgeving. Iedereen woont immers 
ergens en weet vanuit die ervaring wat wel en 
wat niet werkt in de omgeving. Hoe is het nu om 
in de Grienden te wonen? Wat vindt u er fijn en 
wat mist u? Zorg, nu of in de toekomst, waar 
denkt u dan aan? Hoe houden we het geld in 
de buurt? Kunnen we als bewoners een eigen 
onderneming starten? Heeft u creatieve ideeën 
of initiatieven voor de gebouwen in de omgeving 
die leeg komen? Hoe ziet de Grienden eruit 
zonder aardgas? Naar die ervaringen, kennis en 
ideeën is het ISMaatwerkteam op zoek tijdens een 
Ontwerpfestival op vrijdag 4 oktober a.s. waarvoor 
we alle bewoners, omwonenden, senioren en 
jongeren, ondernemers en overige betrokkenen uit 
de Grienden en omgeving uitnodigen om mee te 
doen!
 
Meedoen is leuk en duurt net zolang 
als ú wilt!
Iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst 
van de Grienden is welkom bij het Ontwerpfestival. 
Het festival begint om 16.00 uur en duurt tot 
21.00 uur. In de tussenliggende tijd zijn er een 
serie workshops en gesprekken over allerlei 
onderwerpen die over de toekomst van de 
Grienden gaan. 

Hoe laat en hoe lang u komt, is helemaal aan u. 
Een half uurtje meedoen is net zo belangrijk voor 
het eindresultaat dan het hele Ontwerpfestival mee 
te maken. Eén ding weet u zeker: als u komt, telt 
uw mening mee!

ontwerpfestival ‘groei in de grienden’

programma ontwerpfestival ‘groei in de grienden’

U hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. 
Ook als dat betekent dat u halverwege een workshop inhaakt. 

De hele tijd of maar even: u bent welkom!

Presentatie van het plan: 

Op dinsdag 8 oktober presenteert ISMaatwerk in Buurtcentrum Meenten & 
Grienden, Jaagmeent 189 Almere het voorstel voor het plan De zaal is open 
vanaf 19.15 uur. De presentatie begint om 19.30 uur.

Het Ontwerpfestival op 4 oktober vindt plaats in 
basisschool IKC de Regenboog, Klipgriend 1, 
Almere. De presentatie van het plan is op dinsdag 
8 oktober van 19:30 tot 21:00 in Buurtcentrum 
Meenten & Grienden, Jaagmeent 189 Almere

16.00 uur Opening van het Ontwerpfestival ‘Groei in de Grienden’
Elke serie workshops heeft verschillende thema’s die gelijktijdig plaatsvinden. Daarna 
hebben deelnemers de tijd om, samen met mensen van ISMaatwerk, een korte presentatie 
aan iedereen voor te bereiden. U kunt kiezen voor één workshop uit de serie én u kunt ook 
tussendoor van workshop wisselen. Als u iets wilt zeggen over iets dat u belangrijk vindt, 
doet u dat dan vooral. Daarvoor maakt het niet veel uit bij welke workshop u aansluit. Uw 
inbreng is belangrijker dan de workshop die u kiest om uw mening te geven!

16.15 uur Hoe maken we van problemen oplossingen? 
A Ontwerp je eigen buurt
 Op een gestructureerde en gemakkelijke manier brengen deelnemers de huidige 

situatie in beeld. Ieders mening telt en wordt ‘opgetekend’.

17.00 uur  2e serie workshops: ‘Op de kaart zetten’
 Samen om de tafel rond een luchtfoto van de Grienden. Onder leiding van een 

onafhankelijke gespreksleider gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de verschillende 
onderwerpen. Hun ideeën, suggesties en meningen worden -letterlijk- in kaart gebracht. Op 
deze manier blijven ze in beeld tijdens de uitwerking van de plannen.

B 1     De Grienden toen en nu  
Hoe was het om vroeger in de Grienden te wonen en hoe is het nu? 

B 2     Samen oud worden in de Grienden 
Wat is er voor nodig om prettig samen oud te worden? Hoe organiseren we zorg in de buurt? 

B 3     De Grienden klaar voor een duurzame toekomst 
Hoe kunnen we samen de Grienden klaar maken voor een toekomst waar duurzame energie 
wordt gebruikt en opgewekt?

B 4     Hoe richten we de Grienden in zodat iedereen op een aangename manier en 
zelfstandig in de buurt kan wonen en bewegen? 
Hoe houden we voorzieningen toegankelijk en wegen, paden en groen prettig?

B 5 Wandeling 
 Bij voldoende belangstelling wandelt een groepje deelnemers onder leiding van een teamlid 

van ISMaatwerk door en in de directe omgeving van de Grienden. Wat gebeurt er in de 
Grienden? Wat betekent dit voor het wonen in de buurt? Wat vindt u er waardevol en wat 
minder waardevol aan? 

18.15 uur  Voor de deelnemers hebben wij soep en broodjes 

18.45 uur  3e serie workshops ‘Op de kaart zetten’
 Deze workshops borduren voort op de eerdere workshops en bieden de mogelijkheid om 

een nieuwe bijdrage te leveren.
C 1  Hoe zorgen we er voor dat alle bewoners zich veilig en aangenaam op straat 

kunnen begeven? 
Welke eisen stelt dit aan de inrichting van de straten, stoepen en parken?

C 2  Samenwonen in de Grienden en hoe houden we het geld in de buurt?! 
Hoe willen we samen leven in de Grienden zodat het die gezellige buurt blijft die het nu is? 
Welke initiatieven en/of voorzieningen en vormen van zorg zijn waardevol voor de buurt of 
missen er nu? Kunnen we als bewoners een eigen onderneming starten? 

C 3  De Grienden klaar voor de toekomst  
Hoe kunnen we samen de Grienden klaar maken voor een toekomst waar duurzame energie 
wordt gebruikt en opgewekt? Hoe houden we samen het geld in de buurt?

C 4     Hoe willen we wonen in de Grienden?  
Wat voor soort woningen zijn daar voor nodig?

C 5     Groen in de Grienden en omgeving.
 Wat voor plantsoenen en ander groen willen we?

20.00 uur  4e serie workshops ‘Op de kaart zetten’
 Deze workshops borduren voort op de eerdere workshops en bieden de mogelijkheid om 

een nieuwe bijdrage te leveren.
D 1  De Grienden klaar voor een duurzame toekomst  

Hoe kunnen we samen de Grienden klaar maken voor een toekomst waar duurzame energie 
wordt gebruikt en opgewekt?

D 2  Tijdens de verbouwing 
 Wat is er nodig om tijdens de werkzaamheden prettig te wonen in de Grienden?
D 3     Samenwonen in de Grienden en hoe houden we het geld in de buurt?!  

Hoe willen we samen leven in de Grienden zodat het die gezellige buurt blijft die het nu is? 
Welke initiatieven en/of voorzieningen en vormen van zorg zijn waardevol voor de buurt of 
missen er nu? Hoe houden we samen het geld in de buurt? Kunnen we als bewoners een 
eigen onderneming starten? 

D 4     Hoe willen we wonen in de Grienden?
 Wat voor soort woningen zijn daar voor nodig? 
D 5 Hoe verder na het festival? 

Wat hebben we na het festival nodig om  
betrokken en geïnformeerd te blijven?

21.00 uur  Afsluiting
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Er is gratis kinderopvang beschikbaar 
voor de jongste bewoners en ook hun 
ideeën tellen mee!

Ontwerpfestival Groei in de Grienden is een initiatief van gemeente Almere en GoedeStede en wordt georganiseerd door ISMaatwerk. 


