
De verkoop van kavels verloopt 
goed. Zelfs zo goed dat we heb-
ben besloten om in de loop van dit 
jaar nieuwe kavels in de verkoop te 
brengen. Het gaat om kavels aan 
Slipsteek en kavels aan Bramzeil. 
Deze kavels gaan op 4 juni in ver-
koop. Mocht u belangstelling heb-
ben schrijf u in voor de nieuwsbrief 
van IkbouwmijnhuisinAlmere via: 
www.ikbouwmijnhuisinAlmere.
nl/nieuwsbrief. 

Daarnaast worden er aan Wimpel-
plantsoen 31 IbbA-kavels (IbbA 
Start (twaalf kavels) en IbbA Extra 
(negentien kavels)) en nog eens 
twee vrijstaande en drie gescha-
kelde kavels op de markt gebracht 
op 23 april in de Kavelwinkel in 
het stadhuis. Voor meer informatie 
kijk dan op www.ikbouwbetaal-
baarinalmere.nl/inschrijven. 
Domus begint eind dit jaar met de 
bouw van één van de twee stads-

villa’s in het Wimpelplantsoen 
tussen Grootzeil en Boelijn. Hier 
komen in totaal 26 (vrije sector) 
appartementen.
We organiseren dit jaar twee keer 
een Zelfbouwdag, dat is een on-
derdeel van de WoonExpeditie. Op 
2 april was de eerste van dit jaar, 
de volgende is op 1 oktober. Op 
deze dagen laten wij belangstel-
lenden kennis maken met de vele 
mogelijkheden, woonstijlen en 
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Vorig jaar is er veel gebeurd in 
Noorderplassen West. Uw wijk 
groeit weer en dat is goed te zien.

Aan Brikzeil heeft Kuin Vastgoed-
ontwikkeling elf woningen ge-
bouwd. Inmiddels is Kuin begon-
nen met de bouw van 28 van de 56 
woningen van hun project ‘Voor 
de wind’ aan Bram-, Toren- en 
Loggerzeil. De bouw van de reste-
rende 28 woningen aan Storm- en 
Boomzeil van dit project begint 
in mei. Wij zijn begonnen met de 
definitieve terreininrichting hier. 

Bouwbedrijf Lichtenberg is be-
gonnen met de bouw van nog eens 
vier woningen aan Boelijn tegen-
over Katrol. 

De in 2014 op de markt gebrachte 
IbbA-kavels zijn nu allemaal 
verkocht en in april wordt begon-
nen met de bouw van deze vijftien 
woningen aan Wimpelplantsoen.n

Terugblik over 2015 Voor u een nieuwe editie van

de nieuwsbrief Noorder-

plassen West. U vindt hier

het laatste nieuws over

de ontwikkelingen van dit

gebied. Veel leesplezier! 

Ontwikkelingen





Voordat de woningen gebouwd 
kunnen worden moet eerst het 
terrein bouwrijp gemaakt worden. 
Dit houdt onder andere in dat het 
riool, de kabels en leidingen en 
bouwstraten worden aangelegd en 
waar nodig ook watergangen. Na 
de bouw van de woningen wordt 
het gebied ingericht. De defini-
tieve bestrating, parkeervakken, 
trottoirs, openbare verlichting 
en groenvoorziening worden dan 
aangelegd. De werkzaamheden in 
het openbaar gebied rondom Ka-
trol en de haven zijn afgerond. 

Helaas kan het voor komen dat we 
niet het gehele gebied definitief 
kunnen inrichten, omdat er nog 
onbebouwde kavels zijn. De nieuwe 
bewoners moeten dan wat meer 
geduld hebben, helaas de ene keer 
iets langer dan de andere keer.

Welke werkzaamheden 
gaat de gemeente in 2016 
uitvoeren?

•  We maken de gebieden aan 
weerszijden van Grootzeil, te 
weten ‘Golden Mile’  en het pro-
ject ‘Voor de Wind’ bouwrijp. Bij   
’Voor de Wind’ is men al begon-
nen met de heiwerkzaamheden. 
Deze werkzaamheden worden 
gefaseerd uitgevoerd. De bouw en 
de terreininrichting vinden plaats 

van 2016 tot eind 2017. 
•  Op dit moment is de Timmer-

steek ingericht met de definitieve 
bestrating en groenvoorziening. 
Ook de speeltoestellen zijn ge-
plaatst. 

•  Aan Brikzeil vanaf Grootzeil leg-
gen we het trottoir, de openbare 
verlichting en de bestrating aan. 

•  Op andere locaties zoals bij de 
boskavel volgt de inrichting 
zoveel mogelijk na de bouw en 
realisatie van de woningen. 

•  Bij Latijnzeil wordt in april de 
bestrating, het achterpad en de 
openbare verlichting aangelegd 
en bomen geplant. 

•  We beginnen met de aanleg 
van een voetgangersbrug over 
de gracht die Platte Knoop met 
Bezaan verbindt. Deze werk-
zaamheden, inclusief beschoeiing 
en bestrating, zijn medio oktober 
gereed. 

Voor de aanleg van de groen-
voorzieningen  kan het gebeuren 
dat het plantseizoen voorbij is en 
dan moet er gewacht worden op 
het volgende plantseizoen (medio 
oktober/november). Soms loop dit 
niet parallel met de aanleg van de 
bestrating etc.

Ook aan kleine details schenken 
we aandacht, zo zijn er amfibie-

entrapjes geplaatst in straatkolken 
(putten). Hiermee wordt voorko-
men dat er tijdens de kikker- en 
paddentrek veel van deze sprin-
gers verdrinken omdat ze niet 
meer uit de kolk kunnen komen. 
De bewoners van Noorderplassen 
West hebben de gemeente op het 
probleem voor de kikkers en pad-
den geattendeerd.n

Het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd in Noorderplassen West en 
de komende periode staan er ook weer veel werkzaamheden op stapel. 
In 2015 zijn nieuwe woningen gebouwd aan onder andere  Schootsteek, 
Katrol, Bezaan, Timmersteek, Stopperknoop, Brikzeil en diverse kavels 
in het bosgebied. 

Project Voor de wind 

Werk in Uitvoering

Schoon en fris
De straten in Noorderplassen 
West zien er goed uit, maar som-
mige delen van de wijk zijn niet 
zo schoon en fris. Er wordt helaas 
afval gedumpt op verschillende 
plekken. Dit gebeurt vooral bij 
bouwplaatsen, op onbebouwde ka-
vels en bij de ondergrondse inza-
meldepots en omwonenden hebben 
hier overlast van. Dat is jammer en 
het opruimen van de dumpingen 
kost de gemeenschap veel geld. 

Heeft u veel grof afval? U kunt 
dan, als particulier, een afspraak 
maken om grofvuil op te laten ha-
len via www.almere.nl/afval.n

 woonmilieus in Almere. Met de 
Zelfbouwdag leggen we uit hoe het 
zelfbouwproces werkt en laten we 
zien wat de vele mogelijkheden zijn 
als je zelf een huis bouwt. 

WoonExpeditie
De WoonExpeditie in Almere is 
een bundeling van de Almeerse 
Zelfbouwdag, De NVM Open 

Huizen Dag én de Nieuwbouwdag. 
Door alle woonproducten die dag 
in de etalage te zetten en verschil-
lende gebieden in Almere uit te 
lichten, helpen we mensen in hun 
zoektocht naar een huis in deze 
stad.n



Autoverkeer, 30 km-zone

De ontsluiting van Noorderplassen West loopt vanaf de Hogering via de 
Boegdreef en Kombuis. Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 
50 km/u. Echter, vanaf de kruising Kombuis-Grootzeil geldt voor de rest 
van dit gebied een snelheid van 30 km/u. U mag hier niet sneller rijden 
dan dertig kilometer per uur, maar wel langzamer. In een 30 km-zone 
zijn geen afwijkende voorrangs- en parkeerregels. Binnen de 30 km-
zone hebben op kruispunten bestuurders van rechts gewoon voorrang.

Verkeer en veiligheid

Op de meeste kruispunten is de 
voorrang niet nader geregeld. De 
voorrang is wel geregeld met straten 
van een andere orde. Bijvoorbeeld 
met de busbaan, parkeer- en bin-
nenterreinen en erven. Bij busbanen 
is de voorrang geregeld met borden, 
haaientanden en verkeerslichten. 
Bij parkeer- en binnenterreinen en 
erven is de voorrang op een andere 
manier geregeld. In deze situaties 
is de voorrang geregeld door het 
toepassen van inritbanden. Im-
mers wanneer men een inrit inrijdt 
of verlaat moet men het overige 
verkeer voor laten gaan. Ook voet-
gangers. In de erven gelden nog 
andere specifieke regels. Zo mag u 
hier maar maximaal 15 km/u rijden 
en alleen parkeren in parkeervakken 
met een P-tegel. 

Vroeger hadden voetgangers ook 
hier voorrang als zij van rechts 
kwamen. Dat is niet meer zo, maar 
u moet hier wel extra rekening 
houden met spelende kinderen en 
voetgangers. 

Ook bij de school is het van belang 
dat het autoverkeer zich houdt aan 
de maximale snelheid, de rijrichting 
op het parkeerterrein en parkeren 
in de vakken en niet op de stoep. 
Gevaarlijke en onoverzichtelijke 
situaties voor de ouders en kinderen 
worden zo voorkomen.

Fietsverkeer
In Almere staat de fiets hoog in het 
vaandel, zo ook in Noorderplas-
sen West. Met het Clauspad en 
het  Noorderleedepad is het gebied 

verbonden met de hoofdfietsroute 
naar de rest van de stad. In Noor-
derplassen West liggen diverse 
hoogwaardige fietspaden waar men 
comfortabel en veilig kan fietsen. 

Bouwverkeer  
Het verkeer voor het bouwen van 
nieuwe woningen en het inrichten 
van de openbare ruimte rijdt nu 
nog zoveel mogelijk via het Ger-
rie Knetemannpad tot aan Brikzeil 
door het gebied. In het andere deel 
liggen nog enkele kavels te wach-
ten op de bouw van een woning en 
uiteindelijk de definitieve inrich-
ting. Er rijdt ook een deel van het 
bouwverkeer door de woongebieden 
via het Grootzeil en Boelijn. Excuus 
voor de overlast.n 

Veilig op weg in de buurt  

U woont graag in een buurt waar 
kinderen veilig buiten spelen, jon-
geren veilig naar school fietsen en 
ouderen rustig kunnen oversteken. 
Maar soms ontstaan er onveilige 
situaties. Vaak zijn onveilige en 
ergerlijke gebeurtenissen in het 
verkeer het gevolg van onbewust 
rijgedrag (zoals gewoontefoutjes en 
onoplettendheid). Verkeersonvei-
lig gedrag gebeurt vaak onbewust. 

Door te hard rijden, niet goed uit te 
kijken bij het oversteken of verkeerd 
te parkeren, ontstaan er onvei-
lige situaties zonder dat we hier bij 
stilstaan. Als men weet waarom 
bepaald gedrag verkeersonveilig is, 
denkt men beter na. Zijn er bij u in 
de buurt verkeersonveilige situ-
aties en vindt u dat bewoners wel 
wat meer rekening mogen houden 
met elkaar? Samen de buurt veilig 
maken, hoe pakt men dat aan? 
Maak samen een stappenplan. 
Met een planmatige aanpak leer 
je systematisch te werk te gaan en 

oplossingen te zoeken voor (ver-
keerskundige) knelpunten. 
Je definieert eerst het Probleem, 
doet onderzoek naar de Oorzaak, 
bepaalt het Doel, bedenkt Op-
lossingen en houdt achteraf een 
Evaluatie. 

Kijk op www.vvn.nl/doemeer 
voor een handleiding van deze aan-
pak. Stap voor stap naar veilig op 
weg in de buurt! n



Slimme begrazing
Door begrazing op een slimme 
manier in te zetten levert het niet 
alleen een gevarieerdere en leven-
dige woonomgeving op, maar kan 
het ook leiden tot lagere kosten in 
het beheer. Het doel van het beheer 
op Isla Bonita (225.000 m2) is 
het voorkomen van wildgroei van 
houtige gewassen en het in stand 
houden van een open landschap. 

Er is dus dicht bij huis nog heel wat 
moois in de natuur te ontdekken, 
eigenlijk in de eigen achtertuin! 
Wilt u ook een kijkje nemen? De 
ingang van het wandelgebied ligt 
aan de Noorderplassen West bij het 
Roer.

Jonge hooglanders 
Het voorjaar komt er aan en dus 
worden er weer kalveren geboren 
van de Schotse hooglanders. Wees 
hierop bedacht en houdt min-
stens 50 meter afstand. De koeien 
beschermen hun jongen namelijk 
goed. 

Neemt u eten en drinken mee naar 
dit mooie gebied, neem uw (zwerf)
afval dan mee naar huis. De magen 
van de dieren kunnen hier niet te-
gen en zo voorkomt u veel dieren-
leed. Een dringend en vriendelijk 
verzoek om geen illegaal groen te 
storten in het gebied. Tuinafval 
van bijvoorbeeld taxus, rododen-
dron en liguster zijn heel erg giftig 
voor de dieren en dus gevaarlijk! n

Isla Bonita
Het eiland Isla Bonita is de laatste 
grote nog te ontwikkelen locatie 
in Noorderplassen. Zolang dat 
nog niet het geval is, wordt het 
eiland op een natuurlijke manier 
beheerd. Dit gebeurt door onder 
andere begrazing door geiten en 
Schotse hooglanders. 

Wijkregisseur 
Maaike Schenk  
Onder het motto ‘niet ik, niet jij, 
maar wij zijn samen aan het werk’ 
laten wijkregisseurs zien dat 
samenwerking tussen bewoners 
uit de wijk en de gemeente in de 

openbare ruimte goede oplos-
singen en mooie resultaten kan 
opleveren. Voor Noorderplas-
sen West is Maaike Schenk het 
aanspreekpunt. Ze is de oren, 
ogen én de mond van de bewoners 
naar de dienst Stadsbeheer van de 
gemeente. Maaike is regelmatig in 
de wijk en helpt u met wensen of 
klachten over de openbare ruimte 
en deze via de juiste weg bij de 
gemeente onder de aandacht te 
brengen. 

U kunt als bewoner, ondernemer 
of organisatie contact met haar 
zoeken via het algemene telefoon-
nummer van de gemeente Almere 
14 036, of via www.almere.nl/
contactformulier onder vermel-
ding van: wijkregisseur Noorder-
plassen West.n



Noorderplassen West mag er trots op zijn. Trots op de vrijwilligers van 
Noorderplassen Actief, die de handen ineen hebben geslagen om leuke 
activiteiten en evenementen te organiseren voor kinderen, ouderen en 
jongeren. Initiatiefnemers Andrea Rienk en Manon Pijpers merken dat 
er in de wijk enorm behoefte is aan terugkerende activiteiten en mo-
menten om elkaar te kunnen ontmoeten. Met veel enthousiasme is het 
pand naast de Vomar, aan het Grootzeil 56, in gebruik genomen en is het 
er vooral midden in de week op woensdag levendig en vrolijk. 

Veel leuks te doen in 
Noorderplassen West 

Manon en Andrea zijn met veel 
energie de drijvende krachten ach-
ter het realiseren van deze brui-
sende plek. Ze zijn goed opgeleid 
en hebben ruime ervaring met het 
begeleiden en organiseren van acti-
viteiten en buurtevenementen voor 
iedereen. Elk uur van hun vrije tijd 
zijn ze bezig met voorbereiden van 
de knutselactiviteiten en de organi-
satie eromheen. 

Om te zorgen dat er een geschikte 
plek kwam en geld voor materia-
len om een start te kunnen maken, 
vroegen ze wijkbudget aan bij de 
gemeente. Vanuit het wijkteam 
kregen ze ondersteuning bij het 
vinden van meer vrijwilligers en het 

promoten van deze plek voor meer 
activiteiten. Ook dankzij donaties 
van anderen kunnen ze tot nu toe 
een mooi programma aanbieden in 
het pand.
 
Wil je weten wat Noorderplassen 
Actief allemaal doet samen met 
andere bewoners en vrijwilligers in 
jullie wijk? Kijk dan op Facebook 
onder Noorderplassen Actief. 

Woensdagmiddag:  
Knutselactiviteiten voor 
kinderen 

Maar liefst twee groepen kinde-
ren kunnen elke woensdagmid-
dag terecht voor een fijne middag. 
Van knippen en plakken, verven en 
handwerken, tot heuse kunstwerk-
jes en alles-in-één thema’s zoals 
Pasen. Elke week weer iets nieuws. 
Natuurlijk is er ook iets lekkers te 
drinken en een kleine versnapering 
bij. Als het volle bak is, met extra 
veel kinderen tegelijk, helpt er af 
en toe een vader of moeder mee, of 
blijft even gezellig hangen om hun 
kind te laten wennen. Iedereen is 
van harte welkom!

Met de kinderen van 4 t/m 6 jaar 
knutselen we van 13.30 tot 15.00 
uur. De oudere kinderen van 7 t/m 
12 jaar zijn welkom van 15.15 tot 
17.00 uur. Voor elke woensdagmid-
dag vragen we een bijdrage van 
1 euro per kind. 

Woensdagochtend: Bewegen 
voor Senioren 

Van 9.15 tot 10.15 uur is er Bewe-
gen voor Senioren in het pand naast 
de Vomar. Bewegen is voor ieder-
een belangrijk. Het is goed voor de 
geest, het houdt uw spieren soepel 
en ook voor de sociale contacten is 
dit uur bewegen een fijne bezigheid. 
In december 2015 en januari is er 
proefgedraaid en nu is met succes 
de samenwerking van Noorder-
plassen Actief, Talent In Opleiding 
(TIO) en het wijkteam voortgezet. 
Na afloop van het uur bewegen, 
praten we nog gezellig even na met 
een kopje koffie of thee. 
Komt u ook? De kosten zijn € 3,50 
per keer. Wilt u meer weten? Bel 
gerust naar Alied 06 8131 9020 of 
Silvia 06 1329 8712. Gastvrouwen 
Alied & Ans en gastheer Reggie 
ontvangen u graag.
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Bezorgklachten:
Heeft u klachten over de bezorging 
van de nieuwsbrief? Geeft u dit 
dan door aan de gemeente  
Almere, info@almere.nl

Aan de teksten in deze nieuwsbrief  
kunnen geen rechten worden ontleend. 

Boys & girls sportief in de 
wijk! 

Voor sportieve jongens en meisjes 
is er iedere woensdag van 15.30 tot 
17.00 uur een Spel & Sportmiddag 
op het speelveld aan het Spinak-
kerplantsoen. Onder begeleiding 
van Reggie & Abdul wordt er ge-
sport. Lekker bewegen is goed voor 
iedereen, dus heb je veel energie en 
goede zin?! Kom ook en doe gezel-
lig mee. 

Wijkteam 
Wijkteam Noorderplassen heeft 
spreekuren voor al uw zorg-, bege-
leidings- en ondersteuningsvragen 
op dinsdag van 14.00 tot 15.00 en 
donderdag van 09.00 tot 10.00 uur 
in Gezondheidscentrum Noorder-
dok, Razeil 29. Wilt u actief worden 
in de wijk, neem dan contact op 
met wijkwerker Silvia Morren via 
smorren@almere.nl 
(06 1329 8712) of met 
Anouk Kemper 
akemper@almere.nl. 

Wijkbudget 
Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden van het wijkbudget van de 
gemeente? Kijk op 
www.almere.nl/wijkbudget voor  
informatie.n

AGENDA
2 april   Zelfbouwdag  10.00 – 16.00 uur Kavelwinkel / Clubhuis WSV, Boelijn 70
23 april   IbbA-manifestatie 10.00 – 16.00 uur Kavelwinkel
4 juni    Verkoopmanifestatie 
   Noorderplassen     10.00 - 15.00 uur    locatie nog onbekend
Oktober Zelfbouwdag   10.00 – 16.00 uur Kavelwinkel / Clubhuis WSV, Boelijn 70

Watersport en ontspanning
Een combinatie die goed samen-
gaat bij de watersportvereniging 
Noorderplassen West. De water-
sportvereniging biedt bewoners 
uit de wijk niet alleen een ligplaats 
voor hun boot, maar is er ook op 
gericht alle bewoners de mogelijk-
heid te bieden kennis te maken met 
de watersport. Bij het restaurant de 
Waterlinie heeft de vereniging een 
gezellige ontmoetingsplaats voor 
bewoners uit de wijk met als doel de 
sociale cohesie in de wijk te verbe-
teren. 
 
De vereniging is vijf jaar geleden 
opgericht met als uitgangspunt een 
eigen ligplaats voor de bewoners in 

de wijk en dicht in de buurt van de 
eigen woning. Vijf jaar later is dat 
gelukt! Waardoor het vaarplezier 
een extra boost heeft gekregen. 
De vereniging biedt verschillende 
vaarmogelijkheden voor bewoners 
die niet beschikken over een eigen 
boot, maar toch graag willen varen. 
Er zijn zeilbootjes, fietskano’s of 
een sloep te huur. 

Vaar TV 
Het valt telkens weer op hoe en-
thousiast mensen worden als ze 
Almere vanaf het water bekijken 
en zelf ervaren hoe mooi het is om 
over de Noorderplassen of via de 
Blauwe As van Almere te varen. 

Via de Blauwe As kunt u vanaf de 
Noorderplassen naar Almere Haven 
varen. Voor meer informatie kijk op 
de website onder ‘Vaar TV’. Deze 
beleving kunt u ook zelf ervaren!

www.wsvnoorderplassenwest.nl 
www.waterlinie.eu n


