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Bouwprojecten
Dit jaar worden de volgende
bouwprojecten uitgevoerd :
•P
 O-kavels aan Slipsteek (dit
voorjaar),
•b
 ouwplan van ontwikkelaar ISPA
(dit najaar),
•T
 wee appartementencomplexen
van Domus (dit voorjaar),
•P
 lan ‘Voor de Wind’: afbouw,
• I ndividuele PO-kavels, op meerdere plekken in de wijk.

Terreinafwerking
Dit voorjaar wordt begonnen met
de definitieve inrichting van een
aantal straten in het noordelijke
deel van de wijk. Dit is in de straten waar de bouw van woningen
nagenoeg is afgerond. Als de uitvoering begint worden de bewoners vroegtijdig ingelicht.

De projecten Suydersee State
en Aelmere State
Suydersee State en Aelmere State
zijn kleinschalige appartementencomplexen, ontworpen door onze
befaamde architect Ernest Pieters
van Rienks Architecten uit Breda.
Het ontwerp van de complexen
kenmerkt zich, door zijn verticale
belijnen in hoogwaardige eigentijdse materiaaltoepassingen. Het
tweekleurig metselwerk van de
gevels is verfrissend en duurzaam
en geeft de gebouwen een geheel
eigen(wijs) karakter.
Dankzij de ruim uitgevoerde balkons en terrassen kan elk jaarge-
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Tel. 14 036
tijde optimaal genoten worden van
de fraaie woonomgeving. Suydersee State en Aelmere State liggen in de nabijheid van openbaar
vervoer en diverse voorzieningen
zoals: supermarkt, gezondheidscentrum, scholen, kinderdagverblijven, een dierenkliniek en water
en natuur.
Voor meer informatie zie:
www.suyderseestate.nl en
www.aelmerestate.nl

Project Bosrijk Wonen
ISPA Vastgoed BV realiseert in
samenwerking met Van Pijkeren Woningbouw BV het project
Bosrijk Wonen. Het project bestaat
uit 22 tweekappers en 6 vrijstaande
woningen in jaren 30 stijl. Start
van de bouwwerkzaamheden is
naar verwachting september 2017.
Inmiddels zijn de meeste woningen
verkocht. Meer informatie over het
project is te vinden op de website
www.bosrijkwonen.nl.n
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Bezorgklachten:
Heeft u klachten over de bezorging
van de nieuwsbrief? Geeft u dit
dan door aan de gemeente Almere,
www.almere.nl/contactformulier
Aan de teksten in deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor u de laatste editie van de

Buurtinitiatief: Project Spelen

nieuwsbrief Noorderplassen West.

Veel bewoners in de Noorderplassen West missen een plek in de wijk
waar ze kunnen samenkomen of waar kinderen lekker samen kunnen
spelen. Een aantal bewoners is daarom het initiatief gestart om een
mooie speelplek in de wijk te creëren. Het uitgangspunt is een plek
waar alle bewoners van de wijk kunnen samenkomen, waar kinderen
urenlang kunnen spelen, waar gepicknickt kan worden, kortom een
centrale ontmoetingsplek in de wijk voor jong en oud.

van de ontwikkelingen vinden op

Spinnakerplantsoen
Door de gemeente is het Spinnakerplantsoen aangewezen als een
centrale (speel)plek voor de wijk.
Op dit moment staat er al een
groot speelschip op het plantsoen.
Het is verder de bedoeling dat
dit wordt aangevuld met diverse
speeltoestellen voor de verschillende leeftijdscategorieën: kinderen in
de leeftijd van 0-12 jaar.

Tekening speeltuin
Op de bijgaande tekeningen
vindt u een impressie van hoe de
speeltuin er uit zou kunnen gaan
zien. Aan de linkerzijde van de
boot zouden de toestellen voor de
kleinere kinderen kunnen komen.
Hier staan meer bomen en dan
kan er door de kleintjes gebruik
worden gemaakt van de natuurlijke
schaduw. Aan de rechterzijde van

Voortaan kunt u het laatste nieuws
www.almere.nl/noorderplassenwest.
Veel leesplezier!
de boot kunnen dan de speeltoestellen voor de wat oudere kinderen komen. Er komt in ieder geval
nog een hinkelbaan en knikkerpot
en er worden verschillende bankjes geplaatst waar mensen gezellig
kunnen zitten.

Subsidies en fondsen
De speeltoestellen zullen met behulp
van subsidies en fondsen worden
betaald. En ook door de opbrengst
van verschillende activiteiten die
de projectgroep wil gaan organise
ren. Denk hierbij aan sponsor
lopen, collectes, braderieën enz. Het
onderhoud van de toestellen neemt
de gemeente voor haar rekening.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de Facebookpagina Spelen in de
Noorderplassen West.
Heeft u vragen, wilt u meedenken
of wilt u een bijdrage leveren aan
de activiteiten, stuur dan een
e-mail aan:
speleninnoorderplassenwest@
outlook.com.n

Noorderplassen West
houdt van water!

Gaat u mee
wandelen?

Watersport in de Noorderplassen West kun je op allerlei manieren
beleven. Komende zomer neemt Loungeclub de Kapitein haar intrek in
het verenigingsgebouw van de Watersportvereniging in de Baai-Haven.
De Kapitein neemt het stokje over van de Waterlinie. De Kapitein biedt
loungen in maritieme sferen, lekker eten en drinken en natuurlijk genieten van het water op het overdekte terras.

Wilt u meer bewegen en werken aan uw gezondheid, wandel
dan mee met één van de gezellige
wandelgroepen van 5000stappen.
nl. Vier keer per week trekken we
er een uur op uit om met samen
een heerlijke wandeling te maken.
Tijdens de wandeling wordt er
gezellig gekletst en is er oog voor
de natuur om ons heen. Voor een
bescheiden bijdrage loopt u mee en
staat er na afloop een lekker kopje
koffie of thee voor u klaar. Loopt u
gezellig mee?
Neem dan contact op met Tanya
Egberts via 06 5495 5645 of
kijk voor meer informatie op
www.5000stappen.nl.n

WSV Festivals
Samen met de Watersport
vereniging Noorderplassen West
zijn er natuurlijk weer spetterende
evenementen in de Noorderplassen
West deze zomer. Op zondag
23 april was de opening van het
vaarseizoen en zaterdag 24 juni
wordt het intussen beroemde
Midsummerday en -Night Festival
gehouden. Later in de zomer wordt
er in de Baai-Haven nog een

Blijf op de hoogte over
nieuw windpark in
Almere Pampus
Burgercoöperatie Almeerse
Wind, Nuon en gemeente
Almere zijn bezig met de
ontwikkeling van een nieuw
windpark in Almere Pampus.
Tijdens een inloopbijeenkomst
hierover op 18 april zijn
bewoners van de Noorderplassen
en andere geïnteresseerden
geïnformeerd over de uitkomst

Hoe vind ik ondersteuning bij de zorg voor mijn kinderen? Hoe los ik de
ruzie met de buren op? Wie kan mij helpen met geldkwesties of schulden? Kan ik helpen of iets doen voor iemand anders? Hoe verbeter ik de
moeizame relatie met mijn partner?
Heeft u vragen op het gebied van
wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere
Noorderplassen staat voor u klaar.
U komt het wijkteam tegen op
straat of bij wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op
verschillende momenten inloopspreekuur.

Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is elke
dinsdag van 14.00 – 15.00 uur in
Gezondheidscentrum Het Noorderdok (Razeil 29). Hier zijn ook
enthousiaste buurtbewoners/
vrijwilligers van Samen Doen. Zij
houden het Administratief Spreekuur voor u; klaar om u te helpen
met het invullen van formulieren,
het helpen begrijpen van brieven of

het opzoeken van informatie. Ook
kunt u op woensdag tussen 16.00 –
17.00 uur uw vraag stellen tijdens
het telefonisch spreekuur via 036
2029 018.

Activiteiten
De komende periode staan er
weer verschillende activiteiten in
samenwerking met het wijkteam
in de planning. Wij ontmoeten u
graag tijdens een van deze activiteiten.
• De moestuinen van basisscholen
de Ontdekking en de Windwijzer
gaan weer van start! We zijn wel
nog op zoek naar vrijwilligers
met groene vingers die les willen
geven op de scholen of kinderen
willen begeleiden in de moestuin. Heeft u groene vingers en

wilt u meedoen? Laat het ons dan
weten! Via wijkteammedewerker
Hans Versteegh, 06 4406 2029.
• I n april is het Wijkteam Noorderplassen begonnen met een
training Financieel Geluk(t). Wilt
u hier meer informatie over, neem
dan contact op met wijkteam
medewerker Silvia Morren:
06 1329 8712.
• Heeft u zelf een leuk idee voor uw
wijk, maar weet u niet hoe u dit
(financieel) kunt regelen? Informeer dan bij het wijkteam naar
voor uw vragen over wonen,
de mogelijkheden
om een
Samen
werken, welzijn
en zorg
Sterk Budget aan te vragen.

Wijkteam

De Wierden

Meer informatie over uw wijkteam
vindt u op
www.wijkteamsalmere.nl.n

Wijkteam
Wijkteam

De Wierden

Almere Noorderplassen
voor uw vragen over wonen,
werken, welzijn en zorg

Bouwverkeer

muziekfestival gehouden en eind
september de Gondelvaart door de
Noorderplassen West.

Noorderplassen West raakt zo langzamerhand vol gebouwd volgens de
plannen. Toch wordt er nog op verschillende plekken gebouwd: POkavels (Particulier Opdrachtgeverschap) of projectbouw. De bouw op
deze verschillende plekken levert ook bouwverkeer op en hier en daar
overlast.
De route van het bouwverkeer.

Meer weten?
wsvnoorderplassenwest.nl
of kijk op dekapiteinalmere.nl
of op grotesloep.nl
Info@dekapiteinalmere.nl,
De Kapitein, Boelijn 70, 1319 CS
Almere, telefoon: 06 4295 5352.n

van de bewonersraadpleging
van afgelopen zomer over het
windpark, de stand van zaken
van de plannen en de planning en
formele inspraakprocedure. De
bedoeling is dat er in totaal negen
windmolens komen.
Tijdens deze bijeenkomst en in
de dagen daarna bleek dat enkele
bewoners van Noorderplassen
West vraagtekens plaatsen bij de
komst van de nieuwe windmolens.
Daarnaast gaven ze aan dat
zij niet tijdig over de plannen

Het wijkteam Noorderplassen

zijn geïnformeerd. Wij streven
ernaar om inwoners zorgvuldig
te informeren over het proces
en de procedures. Daarom is er
begin mei een huis-aan-huis
bewonersbrief gestuurd om
extra aandacht te geven aan de
ontwikkeling van het windpark.
Heeft u deze brief gemist en wilt u
wel weten wat er allemaal speelt en
hoe u goed op de hoogte blijft over
de ontwikkelingen? Stuur dan een
mail naar almeregeeftenergie@
almere.nl en wij nemen contact
met u op! n

Onlangs hebben we de verwijzingsborden naar de deelprojecten
weer aangepast. Daarnaast gaan
we erop toezien dat de diverse
bouwers gebruik maken van de
goede route. De route van het
bouwverkeer is gekozen om voor zo
weinig mogelijk overlast te zorgen
voor bewonersverkeer.
Al het bouwverkeer moet ten
westen van de noord-zuid water
gang bij de rotonde Boegdreef
rechtdoor en moet gebruik maken
van de westelijke bouwweg en de
bouwweg Gerrie Knetemannpad.
Bouwverkeer naar en van het ‘oostelijke’ bouwproject maakt gebruik
van het Grootzeil. Bewoonde straten worden zo veel mogelijk met
betonblokken afgesloten voor het
bouwverkeer.


