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Geachte heer/mevrouw, 

 

De Werven is een van de oudste wijken van de stad. De openbare ruimte bij u in de 

wijk is aan een opknapbeurt toe. Bij het groot onderhoud knappen we de openbare 

ruimte in de wijk op. 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 deels opgeknapt en de verlichting 

wordt hersteld. Daarnaast kijken we ook, samen met u als bewoner, of we het 

ontwerp kunnen verbeteren. Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek 

gaat het groot onderhoud bij u in de wijk uitvoeren.  

 

Uitnodiging eerste inloopavond Schoolwerf 

Nu het groot onderhoud in de Goedewerf, Wittewerf, Achterwerf en Rozenwerf 

klaar is en we in Parkwerf en Stadwerf zijn gestart, gaan we het groot onderhoud van 

de Schoolwerf voorbereiden. We starten met de uitvoering in uw deel van de wijk als 

de werkzaamheden in de Parkwerf en Stadwerf klaar zijn. We verwachten dat dit 

begin 2019 zal zijn. 

 

Om u als bewoner te informeren over het groot onderhoud in uw deel van de wijk, 

organiseren wij een inloopavond. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de 

gemeente Almere en de aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek 

aanwezig om u te woord te staan, wensen te inventariseren en de vragen die er zijn 

te beantwoorden.   

 

Datum  : dinsdag 3 juli 2018 

Waar  : Corrosia, Markt 39 

Tijdstip : vrij inlopen tussen 18:30 en 20:30 uur 

 

Bewonerswensen 

We starten met het uitwerken van een ontwerp voor uw wijk. Hierin is nog ruimte 

om als bewoner uw ideeën kenbaar te maken. Hierbij moet u denken aan de 

invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het 

straatmeubilair. De wijk is immers uw leefomgeving, waar u prettig wilt wonen. 

Daarom willen we graag weten welke ideeën er onder de bewoners leven. Deze kunt 

u tijdens de inloopavond doorgeven aan één van de aanwezige medewerkers. In het 

bouwteam van de gemeente en de aannemer bespreken we de ideeën en bekijken we 

welke ideeën we kunnen opnemen in het ontwerp. Tijdens een tweede inloopavond 

leggen we uit welke ideeën we hebben meegenomen in het ontwerp en welke niet. 

Als u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn op de inloopavond, dan kunt u 

uw ideeën kenbaar maken via de communicatiemiddelen  (zie hiervoor het kopje ‘Op 

de hoogte blijven?’ verderop in deze brief) die we inzetten voor dit project.  
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Klankbordgroep 

Wij als bouwteam hechten veel waarde aan de betrokkenheid van de bewoners uit de 

wijk. Tijdens de ontwerpfase laten we zien hoe het ontwerp voor de wijk tot stand 

komt en hoe we daarbij omgaan met de ingebrachte ideeën van de bewoners. 

Tijdens de uitvoering willen we graag weten hoe de omgeving de uitvoering beleeft. 

Hierdoor zijn wij in staat om snel te reageren op mogelijke klachten of nog beter: 

deze te voorkomen. Dit doen wij door knelpunten te verhelpen als de bewoners daar 

om vragen. Daarom willen we een klankbordgroep instellen, waar bewoners en 

mensen van de gemeente en de aannemer in zitten. Het doel van de klankbordgroep 

is om input en terugkoppeling vanuit de wijk te krijgen tijdens en over het ontwerp, 

over het verloop van de uitvoering en het optimaliseren van de bereikbaarheid. 

 

De leden van de klankbordgroep zijn zelf actief  en verzorgen de communicatie met 

hun achterban. Op de inloopavond kunt u zich opgeven als deelnemer van de 

klankbordgroep. Om de belangen van de bewoners goed te kunnen 

vertegenwoordigen, vinden wij het belangrijk dat de klankbordgroep bestaat uit een 

evenwichtige samenstelling van bewoners uit de wijk. Dat wil zeggen, zoveel 

mogelijk verschillende leeftijden in de klankbordgroep en evenredig verspreid over 

de wijk. Wij streven ernaar om circa 6 mensen uit de wijk deel te laten nemen in de 

klankbordgroep. Vanuit de gemeente zijn de projectleider en de wijkregisseur lid van 

de klankbordgroep, vanuit Dusseldorp de projectleider en de uitvoerder. Vanaf de 

start van de uitvoering vergadert de klankbordgroep vierwekelijks. Tijdens de 

ontwerpfase is dit ook vierwekelijks. Mochten zich meer mensen opgeven dan nodig 

is, dan gaan we loten. We communiceren via de diverse middelen welke bewoners 

deel gaan nemen aan de klankbordgroep, zodat de overige bewoners weten bij wie ze 

terecht kunnen met suggesties en vragen.  

 

Groen 

Tijdens het groot onderhoud gaan we het groen in de wijk ook aanpakken. Dit 

betekent dat bomen worden verwijderd, verplaatst en dat nieuwe bomen worden 

aangeplant. Dit is op een tekening weergegeven, deze tekening hangt tijdens de 

inloopavond in de zaal. Tijdens deze avond is er een (groen)medewerker van BTL, 

de groenaannemer van Dusseldorp, en de gemeente aanwezig om uw vragen 

hierover te beantwoorden.  

 

Planning 

Na de inloopavond op 3 juli plannen we in de periode tot de start van de uitvoering 

begin volgend jaar nog twee inloopavonden: één avond om het definitief ontwerp 

aan u te presenteren en één inloopavond circa een week voor de start van de 

werkzaamheden. Tijdens deze laatste avond presenteren we een aantal praktische 

zaken zoals bereikbaarheid, parkeren en dergelijke aan u. 

 

Op de hoogte blijven?  

Meer informatie over het groot onderhoud in De Werven is te vinden op: 

 Website gemeente: www.almere.nl/GOdewerven 

 Facebook: www.facebook.com/GOdewerven 

 Projectapp De Werven, die gratis voor Android en iOS te downloaden is in de 

stores. 

 

Contactpersoon 

Heeft u vragen over het groot onderhoud in uw wijk? Dan kunt u contact opnemen 

met Marcel Veenbrink. U kunt hem bereiken via e-mail: 

GOdewerven@dusseldorp.nu of via telefoonnummer 06–30488298.  

 

Wij zien u op 3 juli graag tijdens de inloopavond en kijken uit naar een prettige 

samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H. Nieboer 

Projectmanager groot onderhoud De Werven 
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