
J
'"'\

dinsdagochtend het lichaam van een dode man gevonaen. "",e
politie kreeg rond 09.45 uur de melding binnen over een
scootmobiel in het water. De politie was kort daarna ter plaat-
se en vond de man met zijn scootmobiel in het water. De hulp-
diensten hebben de man snel uit het water gehaald en voor de

~ Pouw, de vóórdellgste
•••• K_rslagor van Almere

HOLLANDSE KIP
verse Hollandse
kipfilet 5!!i
€5.9:J
2e 500 gram GRATIS

Zie onze advertentie in deze krant

Hoekwierde neemt heft in eigen handen
ALMERE - De bewoners van de Hoekwierde gaan als
experiment zelf een groot deel van de openbare ruimte
in hun buurt onderhouden. Met hulp van PVM Nota-
rissen Almere en bemiddeling van Mooi Zo Goed Zo
hebben de bewoners een stichting opgericht. Vrijdag
werden hiervoor de handtekeningen gezet.

Er zijn afspraken met de ge-
meente gemaakt. De Stuur-
groep Experimenten Volks-
huisvesting ondersteunt het
experiment financieel. Het is
het eerste initiatief in bewo-
nersbeheer in de Wierden.
De Bewoners in de Hoe-
kwierde zijn al langer actief.
Het Windbos (aangrenzend •

aan de Hoekwierde ) is reeds
in beheer bij bewoners.
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man uit Almere- Haven. De technische recherche heeft ter
plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht. Een misdrijf is
inmiddels uitgesloten. (Foto: Friedländer)

Het beheer van openbare
ruimte in Almere zal komen-
de jaren aan bezuiniging on-
derhevig zijn. Om de kwali-
.teit van het openbaar gebied
. op niveau te houden en zelf
te kunnen sturen in inzet van
menskracht nemen de bewo-
ners het onderhoud van groen -
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10 november 2011

van 17.00 - 20.00 uur
Hospitaaldreef 5 Almere
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(gras en beplanting) en be-
strating (onkruid) zelf ter
hand.
De match is tot stand geko-
men door bemiddeling van
Mooi Zo Goed Zo.

maand een debat over Al-
meerse onderwerpen.
De debatten zijn gratis toe-
gankelijk voor alle Almeer-
ders die uiteraard ook de mo-
gelijkheid hebben mee te
debatteren. Op vrijdag 28 ok-
tober wordt er gedebatteerd
over het onderwerp duurzaam
Almere.
Tijd: van 17.30 uur tot 19.00
uur (inloop vanaf 17.00 uur).
Locatie: de nieuwe zaal, de
nieuwe bibliotheek. De toe-
gang is gratis, de drankjes
zijn voor eigen rekening.
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ALMERE. Antennestraat 88 (Industrieterrein 'Gooise Kant'). 036-536 63 70 .

ZONDAG OPEN
30 OKTOBER '.,
van 10:00 tot 17:00uur
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