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RESULTAAT 1E BUURTKOFFIE – 4 NOV

Opkomst 30-40 bewoners
Sfeer: open, constructief, positief
Vorm: gesprek in vier groepen
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Tafel 1: Gespreksleider ISMaatwerk Gerard Jan (deel1)

1. Knarrenhof
• Theo Lap is al actief met Knarrenhof, samen met Remy Carton (Knarrenhof Almere). Theo woont in de Grienden. 
• Vooral ook aan de orde of een Knarrenhof maar ook andere senioren woningen exclusief voor Griendenaren kan 

zijn. Antwoord dat kan ook bij sociale woningen. Mix GS en koop, advies leg contact met Han, is aan het eind 
gedaan.  Han gaf aan met de gehele hoek aan de gang te willen. Reacties op deze ontwikkelhoek, inclusief groene 
kamers positief! 

• Advies ook verzamel groep toekomstige bewoners, dan sta je sterk, ook naar gemeente, gemeente tendert vooral, 
en Knarrenhof de Grienden zou toch voor de Griendenaren moeten zijn, die laten mooi huis achter, en er komt 
jonge instroom.

• Is nog gebrainstormd over meer locaties, conclusie toch vrij snel dat het moeilijk is. Garagelocaties positief. 
Groene kamer is ooit bedoeld voor tuincentrum volgens Johan, ook werden weer de plannen voor de oostkant uit 
de jaren negentig genoemd. 

• Theo Lap en Johan Diender willen in de groep Knarrenhof.
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Tafel 1: Gespreksleider ISMaatwerk Gerard Jan (deel 2)

2. Verkeer/groen knelpunten
Uitleg verkenning en kosten. Bewonersvereniging gaat schouw doen, geïnteresseerde bewoners kunnen aanhaken. 
Stappen; schouw, punten bepalen en urgentie, oplossing, daarna met omwonenden contact, dan uitvoeren. Johan en 
Henk geven aan dat bosmaaier ter beschikking stellen in de praktijk niet werkt. Johan en Henk willen graag met schouw 
meedoen, Wim doet graag mee in deel waar hij woont.

3. Halen en brengen school
Aangegeven dat een goede oplossing teveel geld kost, begrip. Aangegeven dat de gemeente over de problemen ook in 
gesprek gaat met bestuur school. Hennie geeft aan dat het aantal leerlingen wellicht ook wel weer daalt als Nobelhorst 
school heeft, opm. GJ volgens mij is die er al? Johan gaf aan dat verkeer niet gecharmeerd is van schuin parkeren, ik 
heb aangegeven dat hier overleg over geweest is met verkeerskundige gemeente en die is positief.

4. Contacten en communicatie
Hoe kom je in contact met elkaar; groepen en thema’s benoemen en de namen erbij, platform site, bewonersvereniging.

5. Tweede koffiebijeenkomst
Gesprekken in themagroepjes, hoe wordt uitgenodigd. Ook hier bewonersvereniging dienstbaar, nieuwsbrief, Havenaar. 

6. Restpunten
Verpaupering, onderhoud privé tuinen, energie en duurzaamheid, extra bushalte. 
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Tafel 2: Gespreksleider ISMaatwerk Ria

1. Samen met de gemeente Almere, de bewonersvereniging Grienden/Meenten en de politie de punten van de 
schouw nalopen en bekijken op prioriteiten. Ook de Oevergriend nabij de school nog een doorlopen op
gevaarlijke punten daar. Geen grootonderhoud-schouw, maar echt een gevaarlijke punten schouw.

2. Hulpdiensten moeten goed door de wijk kunnen, op alle tijdstippen. Als de aannemer tijdelijk de straat moet 
blokkeren ivm bouwwerkzaamheden(meer dan laden en lossen) moet goed gekeken worden dat hulpdiensten 
altijd een andere route kunnen rijden of er langs kunnen. Bijvoorbeeld door tijdelijk paaltjes eruit te halen, oid.

3. Sinds het Ontwerpfestival is de verlichting veranderd en over het algemeen is het niet verbeterd.
4. De opgestelde buurtagenda is oke.
5. "Van groot naar Beter", er moet beter uitgelegd worden wat deze regeling inhoudt. Wordt nu vaak geen gebruik 

van gemaakt, en dat is jammer.
6. Senioren woningen: er is interesse in deze groep voor senioren woningen in de buurt, ook op de aangegeven 

locaties. "laat maar weten wanneer ik mijn huis te koop kan zetten".
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Tafel 3: Gespreksleider Annemette
Aan tafel: 2x bewonersvereniging, school De Regenboog, betrokkene Tiny forrest, Vrijwilligers buurtcentrum

1. Positief over aanpakken gevaarlijke punten in de wijk. Vraag om bewoners wel te betrekken en kracht te benutten. Vb. 
Stukje Oostgriend waar kinderen hutten maakten en ouders samen buiten zaten > groen verwijderd zonder overleg. 

2. Bewoners willen vooraf geïnformeerd worden! Voorbeeld vlak na ontwerpfestival verlichting gewijzigd, op veel plekken 
te donker, gek dat dit op het festival niet gecommuniceerd is terwijl daar zo veel bewoners bij elkaar waren. Ook 
verlichting op bosroutes (voor scholieren) zeer slecht!

3. Tiny Forest nabij de Grienden graag uitbreiden en uitnodigender maken, nu niet duidelijk wat het is. Ideeën: toelichten 
in de Havenaar, verbinding met school versterken, bekijken hoe andere tiny forest in Haven dat doet, contactpersoon 
Mario Kramer via Yvon Eggermont.

4. Locatie H (zitplek/kiosk in groene kamer) vindt men positief. Martijn wil ‘moonwalks’ (nachtwandelingen) gaan 
organiseren vanuit de wijk, ook hiervoor interessante plek.

5. Seniorenwoningen interessant en nodig, maar ook starterswoningen. Combinatie waar bijv. Studenten in projectvorm 
iets door voor de wijk vindt men interessant. Vraag: Gebeurt er qua ontwikkeling al iets op de Kadegriend 1?

6. Buurtcentrumlocatie is interessant! Toegezegd om op korte termijn startbijeenkomst met partijen te organiseren.
7. Men begrijpt dat kosten van aanpak parkeren school (voor nu) te hoog zijn, hebben twijfels bij keien (glad en 

verzakken), gesprek gemeente en schoolbestuur over oplossingen korte termijn. 
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Tafel 3: Gespreksleider Annemette

8. School wil inzetten op burgerschap, sterkere verbinding met wijk, nieuwe directrice wil op korte termijn schoolplein 
aanpakken. 

9. Communicatie is heel belangrijk!
• Havenaar is geschikt, niet iedereen blijkt die huis aan huis te ontvangen (Oevergriend niet), ook bij Jumbo 

neerleggen
• Minimaal 2x per brief/flyer aan alle huishoudens laten weten dat informatie in de Havenaar komt
• Havenaar gebruiken voor aankondigingen en niet alleen informatie achteraf
• Bewonersvereniging ieder kwartaal vast contactmoment met Han/Anke/Olaf waarbij zij goed geïnformeerd worden.
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Tafel 4: Gespreksleider Harry

1. Onderhoud/snoeien van te hoge bosjes is niet persé wenselijk. Slecht (over)zicht kan automobilisten motiveren om 
juist minder hard te rijden. Het gaat dus vooral om gedrag!

2. Iets beter onderhoud is wel wenselijk.
3. Het doodlopende fietspad (nr 14) bij de Jumbo wordt wel als gevaarlijke plek benoemd.
4. Bij punt 2/3 scheuren fietsers naar beneden. Misschien een fietssluis?
5. Men heeft begrip voor de keuze die voorlicht bij de school. Te hoge kosten daardoor een langere termijn. Wachten tot 

het groot onderhoud wordt uitgevoerd is een logische keuze. Ga wel het gesprek voeren met de school en vindt een 
oplossing voor het parkeren door personeel. Als die 15+ auto’s er niet meer staan is een deel van het probleem 
opgelost. Er is eventueel ruimte aan de achterzijde van de school om deze plekken te creëren.

6. Locatie buurtcentrum. Betrek ook de Meenten (het is ook hun buurtcentrum). Goede ontwikkeling. Wel praktische 
problemen oplossen zoals waar laten we de graffiti muur.

7. Meer senioren woningen in de buurt? Ja maar dan wel kleinschalige projecten. Als daar groen voor moet worden 
opgeofferd, is dat bespreekbaar. Mogelijke locatie (genoemd door 1 persoon) is tegenover de snackbar (Karel) Is wel 
in de Meenten
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Conclusies

• Maandelijke buurtkoffie doorzetten
Bewoners voelen zich gehoord en vinden opzet buurtkoffie prettig

• Bewonersvereniging wil vooraf goed geïnformeerd en betrokken worden 
Zij willen hun leden ook vooraf kunnen informeren, Havenaar is geschikt, maar dit wel per brief/flyer bekend maken 

bij alle huishoudens

• Aanpak verlichting verkeerd voorbeeld 
Het is niet/nauwelijks gecommuniceerd en het is op veel plekken niet verbeterd

• Goed dat gevaarlijke punten openbare ruimte worden aangepakt
Schouw met bewonersverenging, politie en omwonende bewoners plannen

• Men begrijpt dat kosten aanpak ‘Parkeren bij de school’ te hoog zijn
Bestuur school en gemeente: bekijk welke kleine ingrepen/gedragsverandering er nu wel mogelijk zijn 

• Grote interesse in seniorenwoningen, maar vergeet ook de starterswoningen niet 
”Laat maar weten wanneer ik mijn huis te koop kan zetten".

• Er is enthousiasme en interesse voor aanpak buurtcentrumlocatie inclusief Knarrenhof
Startbijeenkomst organiseren en haalbaarheid verkennen 


