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Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er met bewoners wordt gepraat en naar hen geluisterd wordt. Helder en eerlijk zijn over wat
kan en wat niet kan. De gebiedsteams in de stad doen daar dagelijks hun uiterste best voor. Maar wát doen ze dan allemaal en hoe pakken
ze dat aan? Hoe krijg je contact en hoe onderhouden we een goede relatie met al die actieve, voor hun buurt opkomende, soms boze maar
vaker ook blije bewoners? Op deze pagina’s is het jaar 2016 in beeld gebracht van Almere Stad. De wijken in West die ‘in beweging’ zijn en
de wijken in Oost waar we genoeglijk konden oogsten.

Stad West is in beweging

Senioren aan de knutsel

Thuis in de wijk
Gerard Kok, de gebiedsmanager
van Stad West, ziet dat de mensen
in de wijken letterlijk en figuurlijk in
beweging komen en dat is volgens
hem een goed teken. Hij hoorde
bijvoorbeeld dat er bewoners aan
de Bartokweg ontevreden waren
over de voorgenomen plannen van
de gemeente om een ingrijpende
verkeersmaatregel te nemen, die
volgens deze ongeruste bewoners
zouden leiden tot het verplaatsen
van gevaar en hinder bij het fietspad
naar iets verderop in de wijk. Een
goede reden om op de fiets te stappen en bij hen op bezoek te gaan…

Een betrokken
bewoner vertelt:
“We werden verrast door de informatieve brief van de gemeente

waarin we lazen wat er ging gebeuren. Alles is geregeld en zo gaan
we het doen. En we werden ook
van harte uitgenodigd om naar de
uitleg van de plannen te komen
kijken. Op die bewonersavond
zag ik veel brave burgers en een
handjevol kritische bewoners die
bleven doorvragen. Daardoor is het
balletje gaan rollen.
De gebiedsmanager belde ons
op, of hij langs mocht komen om
de situatie te bespreken. Eerlijk
gezegd, wist ik niets van een
‘gebiedsmanager’ en wat hij of zij
dan voor ons zou kunnen betekenen. Ik had wat wantrouwen
omdat het woord ‘manager’ bij mij
overkomt als iemand die de boel
komt regelen voor de gemeente.
Maar dit bleek heel anders te zijn.

Ik was achteraf erg blij met het
gesprek. Gerard was al bij meer
mensen in de buurt wezen praten
en stelde zich heel neutraal op. Een
prettige manier van werken, die mij
iets minder wantrouwig maakte.
Hij luisterde goed naar onze grieven, wees ons op de manier waarop
je officieel bezwaar kan maken en
ja, ik was aangenaam verrast dat
het gesprek verliep zoals ik vind dat
de gemeente met haar bewoners
moet omgaan. Serieus, open en
behulpzaam.
De gebiedsmanager dacht dus mee
en deed suggesties die ons konden
helpen onze stem te laten horen.
Dat we ons konden organiseren als
buurtbewoners bijvoorbeeld. Hij
kent de routes binnen de gemeente,
maar we moeten het wel zélf doen!

Buiten spelen is gezond!

“Benoemen van mogelijkheden is goed , dan gaan mensen
er écht over nadenken en worden ze niet overvallen.”
manager weer de vertaler tussen
techniek en de belevingswereld van
de bewoners.

Buiten zijn op het Leeuwardenplein

We hebben handtekeningen verzameld en er is een alternatief plan
gemaakt. Wij als initiatiefnemers
zijn uitgenodigd op het stadhuis om
met de projectleider, de verkeersdeskundige, een vertegenwoordiger
van de winkeliersvereniging én de
gebiedsmanager naar alternatieven
te zoeken. Hier was de projectleider
flexibel en gaf echt ruimte. Maar
ook hier was de rol van de gebieds-
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Het resultaat? Het compromisplan
wat er is gemaakt is het nog niet
helemaal. Maar heel netjes vind ik
dat er is gewezen op mogelijkheden
om meer stappen te ondernemen.
Kortom, de start van de situatie aan
de Bartokweg wás vreselijk, het
proces was uiteindelijk heel goed
en de uitkomst is grotendeels naar
tevredenheid.”
Heeft u nou ook eens een vraag
of situatie waar u zich ongerust
over maakt of met de gebiedsmanager over wil sparren? Stuur
dan een mail naar info@almere.nl
t.a.v. Gerard Kok, gebiedsmanager
Almere Stad West.

Let op!
Deze buurt
is alert

Veiligheid

Buurtappgroepen voor een veilige wijk
Veel Almeerders hebben behoefte aan onderling contact met hun
buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn de buurtappgroepen.
In Almere Stad West zijn er in Stedenwijk, Muziekwijk, Noorderplassen
en Literatuurwijk buurtappgroepen actief. Misschien heeft u de bordjes
wel zien staan langs de weg? Wilt u ook lid worden of zelf een buurtappgroep starten? Kijk voor meer informatie op: almere.nl/buurtapp

Buren vinden elkaar bij Kardoes

