
Gestelde vragen tijdens inloop-avond ‘Wonen op de 

Ambachtsmark?’ van 18 oktober 2018 

 

Wat voor woningen zijn er gebouwd schuin achter de AH op de Ambachtsmark? 

Het is een appartementengebouw van een particuliere ontwikkelaar. Het worden 3-

kamerwoningen in het middensegment.  

 

Waarom wil de gemeente, op dit moment, iets veranderen aan de opzet van 

het bedrijventerrein? 

De vraag naar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens groeit in Almere Haven, 

terwijl er vooral eengezinswoningen beschikbaar zijn. Met name voor jongeren, die een kleine 

zelfstandige en betaalbare woning willen huren, is er weinig aanbod. Maar ook voor ouderen 

is er in Almere te weinig geschikte woonruimte beschikbaar.  

 

Op de Ambachtsmark zijn kansen om deze woningen toe te voegen.  

Wat gebeurd er met de pandjes laagbouw Ambachtsmark 90? 

Dit zijn bedrijfspanden die onderdeel uit gaan maken van de gebiedsvisie. Nu is het 

bedrijfsruimte maar wellicht dat de eigenaar na het verschijnen van de visie andere plannen 

heeft.  

Gaat er groen weg bij het groot onderhoud? 

Het groen, dus de bomen en planten in de wijk, wordt bij het groot onderhoud 

beoordeeld en waar nodig vervangen of weggehaald. Bewoners krijgen nog een 

uitnodiging om mee  te denken over dit vraagstuk,.  

De Marken is aan een opknapbeurt toe daarom gaat gemeente Almere  'groot 

onderhoud' in de wijk doen.  

Straten en stoepen die verzakt zijn, worden opgehoogd. Het groen, dus de bomen en 

planten in de wijk, wordt beoordeeld en waar nodig vervangen of weggehaald. 

Speelplekken worden opgeknapt en verlichting hersteld.  

 

Daarnaast kijkt de gemeente samen met de bewoners van De Marken naar gewenste 

verbeteringen. Dit gaat in 2019 plaatsvinden 

Wanneer start het groot onderhoud van de openbare ruimte? 

Voor De Marken is de gemeente op dit moment een planning aan het maken. De 

Marken wordt in 2019 buurt voor buurt  aangepakt. Bewoners krijgen nog een 

uitnodiging om mee  te denken.  

Wat gebeurt er met het buurthuis De Marken? 

In het voormalige buurthuis De Marken (Vrijmark 227) is al enige tijd dansstudio 

Dance Academy gevestigd in een van de ruimtes. Recent is daar een buurtlokaal 

bijgekomen: een buurtontmoetingsruimte voor en door bewoners. De overige ruimtes 

zijn nog beschikbaar voor verhuur. Waarschijnlijk zal de aannemer voor het groot 

onderhoud De Marken in het gebouw zijn intrek nemen. 

 

Gaat net men het straatwerk  (stoepen) aan de Markenlaan opknappen? 

Ja, in het groot onderhoud van 2019.   



 

 

Is het mogelijk om de  Markenlaan door  bijvoorbeeld middenbeveiliging te 

verbeteren? 

Over de mogelijkheden en wensen gaat gemeente Almere nog met bewoners in 

gesprek.  

Wanneer gaat met het groen onderhouden of weghalen?  

Over de mogelijkheden en wensen gaat gemeente Almere nog met bewoners in 

gesprek. 

Kan men de geluidsoverlast van de Dreef en de nieuwe oprit naar A6 

aanpakken? 

Gemeente doet een geluidsonderzoek over heel de Dreef. Als het resultaten bekend 

zijn kijken kijkt de gemeente welke ingrepen qua asfalt of geluidsbescherming nodig 

zijn.  

Kunnen de bomen worden gekapt op de Zuidmark en Ambachtsmark 

Over de mogelijkheden en wensen gaat gemeente Almere nog met bewoners in gesprek 

Bij een situatie die acuut onveilig is kan me contact opnemen via 14 036. 

Zijn er voor bewoners van de Marken mogelijkheden om zelf het groen te 

beheren en in te richten?  

Zelfbeheer is mogelijk. Over de mogelijkheden en wensen gaat gemeente Almere nog 

met bewoners in gesprek  

 

 


