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RESULTAAT 2E BUURTKOFFIE – 2 DEC

Opkomst Circa 8 bewoners, wellicht problemen met mail?
Sfeer: open, constructief, opbouwend kritisch
Vorm: één groepsgesprek

Iedereen is eerder aanwezig geweest bij het 
ontwerpfestival en/of de 1e buurtkoffie. Er is dus
geen extra toelichting nodig, maar we kunnen 
direct van start met de agenda.
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Aanpak gevaarlijke punten openbare ruimte
• Donderdag 16 januari  16.30 -18.00 uur schouw door de wijk

• Dit moment wordt vastgelegd!
• Verzamelen bij ingang gezondheidscentrum

• Wie willen/moeten er mee?
• Vertegenwoordiging bewonersvereniging: 2 personen?
• Iemand vanuit het team van de Regenboog school en eventueel circa 2/3 geselecteerde ouders
• Yvon Eggermont, wijkregisseur en bewoner
• Johan Diender
• Leo Eckhart
• Omwonenden gezondheidscentrum op aanmelding: maximaal 8 plekken

• Welke locaties moeten sowieso bezocht worden? 
• Fietspaden nabij school, locaties 2/3
• Hoge beplanting nabij gezondheidscentrum locaties 11/12/13

Acties:
• Uitnodigingstekst opstellen voor schouw – in december, team Anke
• Mail versturen en school uitnodigen – in december, team Anke, emailadressen bewoners via Annemette
• Flyer/brief maken voor omwonenden gezondheidscentrum – in december, team Anke
• Flyer drukken en verspreiden – begin januari, bewonersvereniging
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Aanpak gevaarlijke punten openbare ruimte
Verder besproken
• Sommige punten gaan over inrichting tuin door particulier bijv. schutting, maar lager dan 2 meter dus moeilijk 

om iets aan te doen.
• De verkeersdeskundige van de gemeente geeft aan dat spiegels voor schijnveiligheid kunnen zorgen, bijv. een 

klein kind wat te klein is en daardoor niet te zien is in de spiegel.
• Een oplossing voor de fietspaden nabij de school kan zijn om ze ‘in de rode loper’ te zetten, auto te gast!
• Het is belangrijk om de bewoners er ook op te wijzen dat de situatie gewijzigd is, bijv. door een bord te plaatsen.
• Oproep bewonersvereniging: doornen kunnen vervelend zijn voor huisdieren/kinderen, liefst opruimen ipv laten 

liggen.
• Bij overlast van tuinen van huurders Goedestede bijv. overhangend groen kan dit gemeld worden bij Goedestede

via post@goedestede.nl
• Vanuit de school is een goede communicatie richting ouders belangrijk mbt parkeergedrag, de school is hier al 

flink mee bezig, bijv. met stukjes in de nieuwsbrief.

mailto:post@goedestede.nl
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Ontwikkeling locaties
• Toelichting GoedeStede: ander gesprek locatie Gezondheidscentrum (over ruimtelijk ontwerp 

appartementenblokje) en locatie Buurtcentrum (hoe oud worden in de wijk?)
• Dit begrijpen de aanwezigen, maar er is scepsis over de plannen: zijn het slechts dromen of is het 

echt haalbaar? En wie gaat zich hier hard voor maken? Han van Diepen van de Goedestede is al 
met een haalbaarheidsstudie bezig, dit geeft de bewoners vertrouwen. 

• Locatie gezondheidscentrum
• Relatief kleine locatie
• Beste optie lijkt 3 laags: 22-24 woningen, lift is dan niet rendabel
• Senioren beneden, starters op 1e en 2e verdieping?

• Locatie buurtcentrum
• Meer ruimte en dus mogelijkheden
• Han denkt op basis van eerste berekeningen dat het financieel haalbaar kan zijn 
• Waarschijnlijk wijzigingen in bestemmingsplan, bij draagvlak bewoners uit de wijk is de kans 

dat dit lukt aanzienlijk groter, burgerinitiatief!

Acties:
• Haalbaarheidsstudie – december t/m februari, team Han
• Gesprek met Goud in Almere – december, Han, Anke en Annemette
• Agenderen ontwikkellocaties op thematische buurtkoffie – maart/april, Han en bewonersvereniging
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Ontwikkeling locaties
• Belangrijk om te blijven communiceren dat de functie van het gezondheidscentrum blijft!
• Communiceren dat we willen gaan bouwen voor de bewoners van de Grienden en Meenten, ook de 

bewoners uit de Meenten betrekken in dit proces.
• Het draagvlak uit de wijk wat blijkt uit het ontwerpfestival en de buurtkoffies is een belangrijk en 

waardevol vertrekpunt!
• Volgende stap is met elkaar in gesprek over programma van eisen en vervolgens op basis hiervan de 

grond exploitatie verder verkennen.
• Bewonersvereniging vindt het belangrijk dat het gesprek met bewoners pas wordt gevoerd als de eerste 

haalbaarheidsanalyse is uitgevoerd en kansen biedt. 
• Bij het presenteren van referentieprojecten moeten deze echt relevant zijn voor de Meenten en 

Grienden, anders weinig meerwaarde.
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Werkgroepjes/commissies
• Aanpak gevaarlijke punten: bewonersvereniging, Johan Diender, Leo Eckhart
• Ontwikkeling locaties: bewonersvereniging, Martijn Huffnagel (Hospice), Theo Lap (Griendenhof), Hennie Driessen
• Golfkarretje (met Richarda, opbouwwerk): bewonersvereniging; Jeroen Verschoor, Hennie Driessen

Nog geen vrijwilligers
• Buurtpagina Havenaar (redactie?)
• Energieteam

Nog niet besproken
• Verbindingsroutes
• Ontmoeten in het groen
• Verbinding kopers aan Groot Onderhoud GoedeStede
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WVTTK
• Eerstvolgende buurtkoffie is de bewonersvereniging aan zet!
• Thema’s: nieuwjaar, algemene vergadering, prioriteiten bepalen
• Al onder de aandacht brengen op kerstmarkt op zaterdag 14 December

Acties:
• Programma bepalen buurtkoffie januari: 10 december, bewonersvereniging en Annemette
• Definitieg locatie/datum bepalen en reserveren: 10 december, bewonersvereniging en Annemette
• Simpele ‘Save the date’ flyer opstellen voor kerstmarkt: voor 14 december, bewonersvereniging
• Flyer opstellen voor huis-aan-huis: na 10 december, bewonersvereniging en Annemette
• Emaillijst overdragen aan bewonersvereniging: december, Annemette
• Bewoners uitnodigen per mail en flyer verspreiden: eind december, begin januari, bewonersvereniging


