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Ontwerpfestival ‘Groei in de Grienden!’  is een initiatief van GoedeStede en gemeente Almere. 
Het is uitgevoerd door het team van ISMaatwerk uit Amsterdam.

Op vrijdag 4 oktober 2019 denken circa 150 mensen (waarvan ca. 15 
kinderen) mee over de toekomst van de Grienden. Het is erg druk in 
basisschool de Regenboog. Ook de leerlingenraad van de school is 
aanwezig en presenteert hun wensen voor het schoolplein. 

Veel bewoners wonen al tientallen jaren in de Grienden en zijn trots op hun 
buurt. Ze willen er blijven wonen. 

Het ontwerpfestival biedt bewoners de kans om samen na te denken over 
en te ontwerpen aan het groen, de straten, de woningen, de voorzieningen 
en een duurzame toekomst. In vijf uur en zestien workshops wisselen zij met 
elkaar ideeën, wensen en dromen uit over hun buurt. 

Van al deze ingrediënten heeft het ontwerpteam van ISMaatwerk 
een voorstel gemaakt wat wij presenteren aan de bewoners en onze 
opdrachtgevers: GoedeStede en de Gemeente. 

Bewoners geven vaak aan dat zij zich niet gehoord voelen, geen antwoord 
krijgen op klachten en/of suggesties en ideeën voor de buurt. Het 
vertrouwen van de buurt terugwinnen is een belangrijke opdracht. Daarom 
komen we met een “agenda voor de buurt” waarvan de uitvoering door de 
bewonersvereniging bewaakt zal worden samen met o.a. de gemeente en 
GoedeStede.

Het onderhoud van het openbaar gebied (het groen, de wegen, etc.) moet 
volgens de bewoners stukken beter. Het levert nu gevaarlijke situaties 
en overlast op. Belangrijk punt op de buurtagenda is het op korte termijn 
oplossen van deze punten, vooruitlopend op het groot onderhoud van het 
openbaar gebied. 

Een belangrijke wens van bewoners is het behoud in de buurt van de zorg 
die nu in het gezondheidscentrum wordt geleverd. Dat hoeft niet persé op 
de huidige locatie maar kan ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld 
nieuwbouw op de locatie van het buurtcentrum. Zij zien een breed 
centrum voor zich waar ruimte is voor ontmoeten, wonen, gezondheid, 
buurtactiviteiten en zorg voor jong en oud.

Een dilemma voor de ISMaatwerk is de veelgehoorde wens om meer 
seniorenwoningen te realiseren. Maar waar dan? In dit voorstel komen we 
met een aantal mogelijke locaties. Sommige zijn relatief makkelijk en snel te 
realiseren, over andere locaties moet samen met de buren nog wat langer 
worden nagedacht. In de buurtagenda zijn deze locaties opgenomen. De 
wens om meer seniorenhuisvesting te realiseren wordt door alle partijen 
gedeeld en samen gaan zij aan de slag om de bouw ook mogelijk te maken. 

Verder praten over de toekomst van de buurt? Kom op maandag 4 
november om 19:30 naar de eerste buurtkoffie in het buurtcentrum.
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5. Rondom De Regenboog 
Parkeerprobleem en hardrijden rondom de school oplossen. 
Maak het schoolplein weer aantrekkelijk met speeltoestellen, 
ook voor de buurt!

6. Meer seniorenwoningen maar waar in de buurt? 
Graag meerdere kleinschalige projecten ipv één grote. Een 
mix van woningtypes: koop/huur, jong/oud, appartement/
huisje met een tuin.

7. Er moet zorg in de buurt blijven!  
Met een locatie in de buurt en openingstijden afgestemd op 
de vraag.

Toppunten festival
1. Win het vertrouwen terug 

Neem de inbreng van de bewoners serieus! Informeer ons 
op tijd. Betere communicatie en één “aanspreekpunt.

2. Groen geluk 
Behoud het groene karakter, maak ontmoeten, bewegen en 
uitrusten in het groen meer mogelijk. 

3. Aandacht voor onderhoud!  
Meer snoeien om de kwaliteit en de (verkeers)veiligheid te 
vergroten! Onderhoud van bestrating moet beter. 

4. Maak de buurt goed toegankelijk en mooi 
Iedereen moet veilig, gemakkelijk én prettig door de buurt 
kunnen bewegen. Zorg voor betere/bredere parkeer 
voorzieningen. Containers uit het zicht.

8. Centrale ontmoetingsplek 
Op de locatie van het buurtcentrum is een kans voor een 
nieuwe brede ontmoetingsplek: met ruimte voor wonen, 
gezondheid, buurtactiviteiten en zorg voor jong en oud.

9. Samen aan de slag met duurzaamheid 
Kijk naar mogelijkheden van gezamenlijke inkoop, zoals 
bijvoorbeeld meer samenwerken tussen de GoedeStede en 
naastliggende koopwoningen.
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