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De ruimtelijke visie is het vernieuwingsplan dat in 2009 is 

gemaakt voor De Wierden. In de ruimtelijke visie  

beschrijven de gemeente Almere en woningcorporaties 

de Alliantie en Ymere hoe zij de wijk willen verbeteren. 

De openbare ruimte wordt aangepakt, bestaande  

woningen worden gerenoveerd en er komt nieuwbouw. 

Zo wordt De Wierden een wijk waar bewoners met - nog 

meer - plezier willen wonen. 

De ruimtelijke visie is voor veel bewoners nog een papieren plan. De eerste 
stap om het plan van papier naar praktijk te brengen, was het maken  
van het Stijlboek. Samen met bewoners. In het Stijlboek staan allerlei voor- 
beelden en ideeën voor de nieuwbouw en verbouw van woningen en de 
herinrichting van de openbare ruimte. De Stijlprijs was de tweede stap. 
Op pagina 2 van dit +Nieuws leest u over de uitreiking van deze prijs.

In 2012 zetten we de volgende stap. Dan gaan we graag met u in gesprek 
over de plannen voor renovatie, nieuwbouw en de openbare ruimte. 
In januari/februari 2012 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de 
ruimtelijke visie.  Op dit moment bereiden we deze bijeenkomst samen met 
een groep bewoners (de buurtprofessionals) voor. U ontvangt binnenkort 
natuurlijk een uitnodiging. 

Tot ziens in het nieuwe jaar! 
Namens alle partners van de Integrale Wijkaanpak De Wierden 
en actieve bewoners wensen wij u heel fijne Kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar! Ook in 2012 gaan wij er weer tegenaan 
en zetten we ons in voor De Wierden! U ook? 

Fiets mét licht en voorkom een boete!
In de wintermaanden controleert de politie extra op fietsverlichting. In heel Almere, 
dus ook in De Wierden. Fietsers zonder licht zijn niet alleen onveilig bezig, maar riske-
ren ook een boete van maar liefst € 46,-. Extra reden dus om mét verlichting te fietsen!  

Ruimtelijke visie  
De Wierden
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In 2012 willen we graag nog meer samenwerken met bewoners. 

Hebt u ideeën voor het +Nieuws? Wilt u zelf een artikel schrijven? 

Wilt u geïnterviewd worden, of zelf iemand interviewen? Of levert 

u graag een foto aan?  Meld u aan! Dat kan bij Sietske Draaisma, 

via sietske.draaisma@inbo.com of 06 20 60 76 40.

Bepalen wat er 
in het +Nieuws 
komt?

+

“De jury heeft voor de bloembollen gekozen 
vanwege het grootse effect. Het is een simpel, 
maar doeltreffend en duurzaam idee. Boven-
dien kan er elk jaar van genoten worden,” 
aldus Berdien Steunenberg. De bollen zitten 
inmiddels in de grond. 

Vanwege de vele inzendingen hebben de  
Alliantie en Ymere besloten nóg drie ideeën  
mogelijk te maken. De Alliantie adopteert het 
idee ‘de ruiltuin’ van bewoonster Marijke van 
Rutsen. Ymere maakt twee ideeën mogelijk.  
De geveltuinen, ingediend door Martin  
Seijsener en zes andere bewoners uit de  
Kimwierde, en een muurschildering. Irma 
Schwab diende dit idee in voor kunstenaar 
en medebewoner Najah Albostan. Ze nam 
de prijs en een boeket bloemen ook namens 
hem in ontvangst. “Wat zal de familie Albostan 
verrast zijn! Ik heb ze geholpen, want ze zijn 
zelf veel te bescheiden. Najah Albostan wil  
erg graag iets met zijn kunst in de wijk doen.  
Ik ga ze verrassen wanneer ik ze op school 
zie, de bloemen komen bij hen terecht. 
” Ymere denkt dat het werk goed past op 
het gebouw waar de kunstenaar zelf in 
woont. Dit pand wordt gerenoveerd. 

Bloembollenvelden 
voor De Wierden
Zaterdag 26 november stond het Wierdendok in het 

teken van de Wierden Stijlprijs 2011. In het bijzijn van 

bewoners maakte wethouder Berdien Steunenberg de 

winnaar bekend. Dankzij het idee van Linda Crouwel 

en Rinus Lettinck staat De Wierden dit voorjaar uitbundig 

in de bloei. Er zijn vijf grote velden met paarse en witte 

krokusbollen aangelegd. 
 Voor alle 
bezoekers 

was er 
speciaal  

Wierdengebak!
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De winnaars van de Wierden Stijlprijs 2011  
zijn geselecteerd door een vakkundige jury.  
Die bestaat uit bewoners Greet van Pareren en 
Nivita Grovel, wethouder Berdien Steunenberg, 
regiodirecteur Ymere Pieter Jan Datema,  
directeur de Alliantie Maarten Pel en architect 
Hans Vermeulen.

Workshops
Naast de prijsuitreiking was het Wierdendok 
het toneel voor verschillende workshops.  
Zo ging de workshop mozaïek wegens grote 
belangstelling vervroegd van start. Onder  
begeleiding van bewoonster Greet van  
Pareren konden bewoners een klein  
kunstwerk maken. Mensen die wilden weten  
of ze een winter- of zomertype zijn, konden 
hiervoor terecht bij Dress for Succes.  
Met behulp van verschillende lappen stof 
brachten de dames een kleuradvies uit. In 
de grote zaal van het Wierdendok werden de 
heupen losgegooid tijdens de salsales van 
Rignald Burnet. Interieurliefhebbers haalden 
hun hart op bij Jolly Moon. Na het invullen van 
de stijlquiz, waaruit de persoonlijke woonstijl 
blijkt, gingen de deelnemers aan de slag met 
een moodboard. 

Integrale Wijkaanpak
De Stijlprijs is een onderdeel van de Integrale 
Wijkaanpak. In het voorjaar van dit jaar zijn 
alle bewoners van De Wierden uitgenodigd 
om deel te nemen aan de Stijlprijs. Iedereen 
kon een idee inzenden voor de verbetering 
van de wijk, waarbij de inspiratie voor de  
ideeën uit het Wierden Stijlboek gehaald 
moest worden. Het Stijlboek is samen met be-
woners gemaakt en staat vol voorbeelden en 
ideeën voor de vernieuwing van De Wierden. 

Het was  
gezellig druk  

in het  
Wierdendok



Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de kunst-
wandelroute en niet zonder resultaat! Alle kunst-
werken zijn zo goed als afgerond. Alleen de route 
die langs de kunstwerken loopt is nog niet helemaal 
klaar. Deze route wordt gemarkeerd door herkenbare 
blauwe tegels. De levering van deze tegels liet helaas 
op zich wachten. Naar verwachting wordt de  
kunstwandelroute in het voorjaar van  
2012 feestelijk geopend met bewoners.

Oplevering kunst- 
wandelroute in zicht

Inmiddels hebben de bewoners al veel acties ondernomen. Onder het 
motto ‘Hoekwierde schoon de winter in’ hebben zij bijvoorbeeld twee 
buurtactiedagen georganiseerd, waarbij meer dan 60 bewoners gras 
maaiden, bladeren verwijderden, harkten, schoffelden, heggen knipten, 
etc. En ook in de Hoekwierde zijn bloembollen geplant. Uiteraard, geheel 
in Hoekwierde-stijl, door bewoners zelf. Wie meer informatie wil over het 
experiment, de Hoekwierde in het algemeen en/of foto’s wil zien: kijk op  
www.hoekwierde.nl 

Hoekwierde schoon 
de winter in

U heeft er al eerder over kunnen lezen: bewoners van 
de Hoekwierde zijn druk bezig met het zélf beheren van 
hun buurt. Dat deden ze al (het Vogelbos en Windbos 
worden bijvoorbeeld al jarenlang door bewoners  
onderhouden), maar sinds ongeveer twee maanden 
zijn de bewoners zelfs officieel verenigd in een stichting. 
De bewoners gaan - samen met de gemeente - 
experimenteren met het zelf beheren en onderhouden 
van de openbare ruimte in dit deel van de wijk. 
De Hoekwierdenaren hebben hiervoor een subsidie 
bij de SEV (Stuurgroep Experiment Volkshuisvesting) 
aangevraagd - en gekregen! 

De laatste weken van het jaar proberen we 
nog heel wat aan te pakken als het weer 
het toelaat. De kruisingen in de doorgaande 
weg van de Kornwierde zijn bijna klaar. 
In de Oldewierde zijn we druk bezig op  
diverse locaties. Het asfalteren van de door-
gaande weg door en de aanleg van de 
kruisingen in de Olde-, Kei- en Leemwierde 
schuiven door naar volgend jaar. Dit is  

nodig, omdat we dan de bevoorrading van 
de Albert Heijn goed kunnen regelen.

Het plantseizoen is 15 oktober ook weer be-
gonnen, dus de groenaannemer is gestart 
met het aanplanten van de bomen en het 
plantsoen. Maar de winter nadert, dus we 
bereiden ons ook voor op eventuele sneeuw. 
Daarom maken we overal tijdelijke aansluitin-

gen tussen oud naar nieuw straatwerk.  
Zo kunnen we ervoor zorgen dat als de winter 
invalt, de straten/trottoirs toegankelijk zijn.  

De aannemer is van 22 december tot  
9 januari met vakantie. Van 22 december  
tot 2 januari is er ook geen spreekuur in de 
keet aan de Leemwierde. Voor meer informa-
tie kijkt u op www.almere.nl/godewierden. 

Groot onderhoud 
De Wierden
De werkzaamheden in De Wierden voor het groot onderhoud vorderen gestaag. Afgelopen weken is de  
Hoekbrug, één kruising in de Keiwierde en de doorgaande weg in de Kornwierde van een nieuwe asfaltlaag 
voorzien. De steiger bij de Leemwierde wordt binnen enkele weken aangebracht. Verder zijn er twee extra 
trappen bij de Hoekwierde en de Zandwierde gekomen. Er komt nog een leuning langs de trappen.  
Ook komen er nog een aantal traptreden aan de andere kant van de dijk, naar het fietspad. Dat mag 
pas na het stormseizoen, omdat in het stormseizoen werkzaamheden aan de dijk niet zijn toegestaan.  
Tot slot zijn in de week van 14 november de speeltoestellen in de laatste hofjes aan de Oldewierde geplaatst.

Informatie delen met buurtbewoners?
Via het +Nieuws of de website blijft u op de hoogte van wat er speelt in De Wierden. 
Maar wist u dat er ook op verschillende locaties informatieborden zijn te vinden met 
actueel nieuws over de wijk? U kunt via deze borden ook zelf informatie plaatsen. 
Bijvoorbeeld over een activiteit die u organiseert, of ander nieuws dat u met uw buurt-
bewoners wilt delen. U vindt de borden in het Wierdendok, het Buurtatelier, De Wierwinde 
én de keet van het groot onderhoud.
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In het voorjaar komen ook de bloembollen langs de route uit, één van 
de winnende ideeën van de Wierden Stijlprijs. En er is meer. Bewoners-
commissie De Wierden gaat aan de slag met extra natuurelementen, 
zoals mooie bloempartijen, fruitbomen en boomspiegels. Dit was het 
idee, waarmee de bewonerscommissie de prijs ontving voor ‘Zet uw 
groene idee in de etalage van Almere Haven’. Zo krijgt ‘Ontmoeten in 
het groen’, het thema van de kunstwandelroute, nóg meer betekenis.

De kunstwandelroute wordt aangelegd in de vorm van een klaverblad 
rondom en door alle Wierden. Zo kunnen bewoners straks meer  
genieten van het groen en het water in hun eigen omgeving. Langs de  
route staan kunstwerken die kunstenaars samen met bewoners of op 
basis van hun verhalen hebben gemaakt.  Het idee voor de route komt 
van bewoners in De Wierden. De partners van de integrale wijkaanpak- 
gemeente Almere, de Alliantie en Ymere - hebben het idee samen met 
bewoners verder uitgewerkt.

+
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colofon
Tekst en eindredactie : werkgroep communicatie Integrale Wijkaanpak De Wierden
Concept en creatie :  mostremarkable bv 
Fotografie :  Bert van der Weijde, Paul Weber e.a.
Druk :  EGP
Oplage :  2.000 ex.
Verspreiding :  onder de bewoners van De Wierden 

De wijkaanpak is een initiatief van de gemeente Almere, de Alliantie, Ymere, De Schoor, de Wierwinde, GoedeStede, Politie Flevoland en Zorggroep Almere. 
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Keiwierde
Groot onderhoud in uitvoering. 
Bewoners met ideeën gezocht!

Leemwierde
Groot onderhoud in uitvoering. 
Bewoners met ideeën gezocht!

Zandwierde
Groot onderhoud gereed.
Bewoners met ideeën gezocht!

Kimwierde
Meerdere bewoners betrokken.
Ideeën: geveltuintjes, extra 
prullenbakken, zwerfvuil ruimen, 
keien terug.

Kornwierde
Groot onderhoud in uitvoering. 
Meerdere bewoners betrokken. 
Ideeën: hanging baskets, 
bloembakken, feestverlichting,  
kleinschalig beheer.

Hoekwierde
Zelfbeheer regelt het geheel.
Ideeën: bloeiende planten,
kunstwerken, speelvoorzieningen: 
Jeu de Boulesbaan, extra groen

Oldewierde 
Groot onderhoud in uitvoering.
Bewoners met ideeën gezocht!

 Afronding groot onderhoud De Wierden per buurt: € 21.000,-  ter verfraaiing en afronding

Extra geld
Die ideeën zijn welkom, want voor het groot onderhoud in De Wierden is 
extra geld beschikbaar gesteld. Daardoor konden we bijvoorbeeld nieuw 
materiaal in De Wierden inzetten. Ook hebben we een aantal wensen van 
bewoners meegenomen. Denk aan dijkopgangen en oversteken, een 
trapopgang bij de Hoekwierde, een waterspeelplek en oplossingen tegen 
overlast van auto’s op diverse plekken.

Voor de realisatie van bewonersideeën is een bedrag beschikbaar van 
€ 150.000,- in totaal. We willen de buurten in de Wierden (Zandwierde, 
Oldewierde, Kimwierde, Kornwierde, Hoekwierde, Leemwierde en Keiwierde) 
uitnodigen om gezamenlijk met ideeën te komen voor verbetering van hun 
buurt. Per buurt is dan een bedrag beschikbaar van € 21.000,-.  
Het is uw buurt, dus praat mee over de besteding!

 

Ideeën per buurt
Het gaat om maatregelen die de buurt leefbaarder en aantrekkelijker 
maken. Diverse bewoners hebben al ideeën bedacht. Een overzicht van alle 
ideeën vindt u op het bovenstaande kaartje.

Kom maar op met uw idee
Heeft u ook een idee of wilt u meepraten over de besteding, leg dan 
contact met de buurtcommissie De Wierden. Dat kan via het Wierdendok 
of dewierden@gmail.com.  U kunt ook contact opnemen met wijkregisseur 
Yvonne Eggermont of gebiedsmanager Miranda Jonker, via telnr 14036 of 
een mail naar ytheggermont@almere.nl of mcjonker@almere.nl. Zij kunnen 
u doorverwijzen naar de buurtbewoners die al actief zijn. Eén van deze  
actieve buurtbewoners is Anneke Huijzer uit de Hoekwierde: tel. 5386649

De realisatie van de ideeën is de derde fase van het groot onderhoud. 
In het voorjaar van 2012 worden de uitgekozen ideeën gerealiseerd. Dan 
is het groot onderhoud afgerond. 

Ideeën voor de buurt

In een eerder +Nieuws heeft u er al over kunnen lezen. Het groot onderhoud 
wordt de komende maanden afgerond. Nu de buurten opgeknapt zijn,  
krijgen veel mensen ideeën om de wijk nog aantrekkelijker te maken. 
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